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Fænomen og Fatamorgana
Sandheds Kjærlighed fordrer, at naar jeg her skriver om vort Folks
Historie, saa bliver det ikke bare Lovtaler, ligesom selve Bibelen
ikke er Lovtaler over Guds Folk. En Baptisthistorie uden Skyggesider
vilde ligefrem være falsk og vildledende, ja, et Fatamorgana.
De menneskelige Svagheder, som viser sig overalt, viste sig ogsaa her.
Jeg véd, at dersom den nøgne Sandhed ikke kan gavne dem,
saa kan Smiger langt mindre ...
Niels Hansen, 1871

Baptismens rødder
Der er ting, vi glædes over - og ting, virystesaf. Var de første baptister
sådan? Og var deres verden sådan? Tilbage på nethinden står
billedet af virkelige mennesker. Ikke smilende gipshelgener med løs
ninger på alle gåder, eller glatte ål, som aldrig sad fast. Men
virkelige, kantede og fejlfulde mennesker. Som Gud i godhed havde
mødt med dom og løfter. Og som prøvede at realisere de drømme,
de havde fået om et fællesskab af Jesu venner. Med en åben Bibel og
med de erfaringer, som livet gav dem undervejs.
Per Nørgaard, 1979
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Til læserne
Evangeliet handler om Gudsriget - en fremtid, der bryder ind i
nutiden, når vi mindst venter det, for at give os livsmod og
håb. Men vor nutid er også bestemt af fortiden - vor fortid kaster
nemlig lys over den måde, som vi har indrettet os på i
nutiden og giver den perspektiv. Så tæt hænger fremtid og fortid
sammen. Det gælder også i Det danske Baptistsamfund.
I mere end ti år har historieudvalget derfor arbejdet på at
kortlægge vort kirkesamfunds historie. Vi er gået grundigt til
værks - helt forfra. Derfor har vi besøgt arkiver såvel
herhjemme som i Sverige, Tyskland, England og USA i et forsøg
på at indfange nyt kildemateriale. Og det er lykkedes. Dette
materiale bærer vor fremstilling, der bevidst er søgt skrevet i
en folkelig form uden brug af noteapparat. Gammel retskriv
ning i ældre danske citater er blevet bibeholdt, mens nudansk
er valgt i udenlandske af os oversatte tekster. Vi ønsker,
at alle skal kunne læse med for at få større kendskab til fortiden,
engagement i nutiden og fantasi til at være kirke i fremtiden.
Den, der vil foretage yderligere kildestudier, skal være velkommen
i Baptistsamfundets arkiv, hvor vort materiale opbevares.
Vor skildring af Det danske Baptistsamfunds historie er skrevet
under en ganske bestemt synsvinkel - angivet i bogens titel.
Vi skildrer ikke menighedernes historie - det hører lokale
jubilæumsskrifter til. Vi skildrer heller ikke bestemte personer
- det hører biografierne til. Men vi forsøger at indkredse,
hvordan den kirke, som danske baptister i dag tilhører, er blevet
til gennem ydre påvirkninger, indre kampe - og fælles bøn.
I historieudvalget har vi ikke ønsket at skrive samtidshistorie.
Derfor dækker den egentlige beskrivelse kun perioden
1839-1939. Periodiseringen falder i disse år naturligt i fire afsnit
på hver 25 år. Hver 25års periode er beskrevet i 36 afsnit,
hvoraf det første er et alment historisk og det andet et alment
kirkehistorisk afsnit. Efter disse - alt for korte indledninger
- følger den egentlige skildring af den enkelte periodes
baptisthistorie.
Det danske Baptistsamfunds missionskomité har imidlertid
ønsket at føre skildringen frem til jubilæumsåret 1989.
Afsnittet 1939-1989 er skrevet af Gunnar Kvist. Denne frem-
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stilling er et synspunkt gældende en periode, som forfatteren
selv har gennemlevet. I historieudvalget er vi glade for, at dette
bidrag kan afrunde vor beskrivelse.
”Et kirkesamfund bliver til” er kun blevet til ved hjælp fra
mange forskellige sider. Her skal ingen nævnes - og ingen
glemmes. Fra historieudvalget vil vi af hjertet takke alle
medarbejdere. Samarbejdet har været os til stor glæde og gavn.
Tak til de fondsbestyrelser, der muliggjorde udgivelsen. Og tak
til Missionskomitéen, der gav os opgaven. Historieudvalget
ønsker, at dens løsning må hjælpe Det danske Baptistsamfund
med at blive til — især i fremtiden!
Bent Hylleberg
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På ovenstående kort gengives det område uden for Søerne, hvor Lersøen — "Leer eller
RørSøen” -lå. Herdøbtes de første danske baptister en tidlig søndag morgen-27. oktober
1839. København havde på daværende tidspunkt 120.000 indbyggere. Forstads
udviklingen begyndte i 1852, og i den indre by begyndte renoveringen efter koleraepide
mien 1853.1843 blev Tivoli grundlagt. Den første jernbane blev åbnet i 1847.
Den gik helt til Roskilde. I "Fædrelandet” kunne københavnerne samme dag læse denne
skeptiske sætning: "Det første Tog afgik herfra i Morges og er i det mindste lykkeligt
passeret Valby Bakke”...
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Den højbåme æt
Enhver historisk begivenhed vinder ved at blive sat ind i og forstået
i sin egen tids sammenhæng. De første baptisters fremkomst i Dan
mark udgør ikke nogen undtagelse herfra.
Århundredet var politisk set begyndt dårligt. Af alle lande, der del
tog i Napoleonskrigene, var vi mest passive og tabte mest: Norge, vor
flåde og vor økonomiske troværdighed ved statsbankerotten i 1813.
Det 150 år gamle enevældige monarki havde i 1810 genindført en
censur, der kom til at vare de næste 20 år. Der var ikke nogen poli
tisk opposition, som censuren skulle undertrykke, for ”en hysterisk
kongekærlighed var omtrent den eneste gennemgående og stærke
politiske følelse i disse 20 år,” udtalte den nationalliberale Orla Leh
mann om tilstanden i kongeriget.
Wienerkongressen 1814 havde pålagt de tyske forbundsstater, hvor
under fyrstendømmet Holsten hørte, at indføre rådgivende stænder
forsamlinger. Paris-revolutionen juli 1830 tændte den liberale og na
tionale frihedsflamme. Kravet kunne ikke længere siddes overhø
rigt. Frederik VI fornemmede den spirende selvbestemmelsesvilje,
før den kom til udtryk i Danmark, og i 1834 blev det første valg til
stænderforsamlinger afholdt. Skønt de første valg havde høj stem
meprocent, fik stænderforsamlingerne aldrig nogen virkelig folkelig
forståelse eller opbakning. ”Et dovent, dorsk og usammenhængende
Folk” kaldte en slesvig-holstensk politiker dansken i disse år, og
Grundtvig betegnede i "Mands Minde”-foredragene, 1838, Danmark
som "sunket saa dybt i Armod og Mismod, Afmagt og Ligegyldighed,
at jeg ikke uden en vis Gru tænker tilbage herpaa”.
Constantin Hansens
konstruerede billede af
de mænd, der også gav
de danske baptister
deres trosfrihed.
Til venstre for Marts
ministeriets leder, den
ordensbehængte grev
Mokke, står bag bordet
I. A. Hansen og
Balthazar Christensen.
Grundtvig er bemær
kelsesværdigt kun
antydet siddende yderst
til højre i baggrunden.
I vinduesnichen til venstre
står symbolsk nok med
ryggen til forsamlingen,
enevældens forkæmper,
Grundtvigs og de første
danske baptisters
modstander, Sjællands
biskop, J. P. Mynster.
D. G. Monrad og Orla
Lehmann, der domine
rer billedet, kom i øvrigt
ikke til at fungere i
rigsforsamlingen.
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Som en kontrast, og måske som konsekvens af stilstanden i det poli
tiske liv, blomstrede det kulturelle liv som aldrig før. Denne epoke
bærer med al sin kreativitet med rette navnet "guldalder”. Aviser
voksede frem efter 1828 og ændrede sig fra annonceorganer til centre

for debat og almen oplysning. Blandt studenter og det bedre borger
skab opstod i årene fra 1830-48 ”den offentlige mening”. Politisk slog
de senere igennem som de nationalliberale.
Gennem litteratur og kunst fik den danske almue dog både ansigt og
sjæl, båret af den historisk-poetiske, nationale og religiøse vækkelse.
Himmelbjergmøderne fra 1839 ledet af Steen Steensen Blicher og de
store møder på Skamlingsbanken i 1843 og 1844 med 12.000 deltage
re vidnede herom. Fra de gudelige vækkelser kom I. A. Hansen og
Rasmus Sørensen og skabte i 1846 sammen med Balthazar Christen
sen ”Bonde-Vennernes Selskab” — det senere Venstre. Vejen var be
redt til folkestyre. Denne gang fra neden.
Midt i den første slesvigske krig, 1848-1850, fik vi efter et grundigt
forarbejde af en grundlovgivende rigsforsamling den første frie for
fatning den 5. juni 1849. Borgerlig og religiøs frihed blev sikret. Rets
plejen blev offentlig og adskilt fra andre statsfunktioner. Ingen an
den stat havde på det tidspunkt en så fri forfatning. D. G. Monrad,
Grundlovens "forfatter”, skrev tilfreds: "Formen er givet, livet må
udvikle sig i formen efterhånden”.
En stærk befolkningstilvækst i disse gode år blev sekunderet ad gode
økonomiske tider for såvel landbrug som handel og den spirende in
dustri. Byérne voksede især omkring jernbane og handelsknude
punkter. Stationsbyer skød op og blev et nyt samfundselement i Dan
mark. Efter den pestagtige koleraepidemi i 1853 i København faldt
voldenes betydning som bygrænse, og en ny blev aldrig sat. Industri
aliseringen, illustreret ved Tietgen, Privatbanken, Telegrafen,
DFDS osv., skabte en ny samfundsborger, arbejderen, der i denne pe
riode endnu ikke blev sig selv bevidst på samme måde som bonden på
landet.
Både på land og i by var socialforsorgen elendig. Gennemsnitsleveal
deren i byen var 35 mod 50 på landet. Fattighusene var ydmygende
og vanærende, men dog eneste mulighed for sygdomsramte, gamle
ubemidlede og arbejdsløse. Kvindernes plads var i hjemmet. Kun
10% angav ved folketællingen i 1860, at de havde lønarbejde. På
landet som underbetalt tyende. I byer som syersker. Lærerindeud
dannelsen indførtes dog i 1859, og en intensiv obligatorisk børneundervisning fjernede i disse år analfabetismen i Danmark. Men byen
var nu ikke mere en fortættet landsby. Den var blevet noget andet.
Et skel var opstået — også mellem menneskene.

En anden grundlovs
politiker, A. F. Krieger,
satte grænse for friheds
begrebet ved sin
bemærkning om den
almindelige valgret:
"Overalt erkjender man,
at Umyndige, Børn,
Fruentimmere og For
brydere ikke bør have
Valgret”, men samme år
som Danmark arbejdede
med en demokratisk
grundlov (1848), udgav
Karl Marx sine kom
munistiske ideer i et
manifest, hvor alle
hidtidige konflikter
udlagdes som klasse
kamp.
"Et spøgelse går gennem
Europa - kommunis
mens spøgelse. Det
gamle samfunds livs
vilkår er allerede
kuldkastet i proleta
riatets livsvilkår.”
Kommunismens ufor
sonlighed med kirke,
kapital og kongemagt
tvang en liberal lov frem
i bl.a. Tyskland i et
forsøg på at dæmme op
for revolutionens
selvtægt.

Julius Købner fortalte
fra sin barndom om,
hvordan han for 2 skil
ling havde overværet en
dukketeaterfore
stilling arrangeret af
den jævnaldrende
H. C. Andersen. Ud over
denne fine repræsentant
for "guldalderen" i dansk
åndsliv blev Danmark
begavet med forfattere
som f.eks. B. S. Inge
mann, N. F. S. Grundt
vig, Søren Kierkegaard
og Adam Oehlenschlåger, kunstnere som
Bertel Thorvaldsen,
Th. Lundbye, Christen
Købke og Constantin
Hansen, fysikere som
H. C. Ørsted og
teaterfolk som Johanne
Louise Heiberg.
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Gudelige forsamlinger
Kirkeligt set var det 18. århundredes begyndelse endnu præget af ra
tionalismen — en strømning, der tolkede de bibelske skrifter i harmo
ni med fornuften. Gud (det højeste væsen), dyd (det moralsk rigtige)
og udødelighed blev oplysningstidens tre-enighedsbegreb. For kirken
blev det den hidtil mest kritiske periode siden reformationen. Men et
nybrud var på vej — en folkelig bevægelse, der var bestemt af en pie
tistisk lægmandskristendom, blev århundredets mest karakteristi
ske fænomen; den gudelige vækkelse var i anmarch.

"Konventikelplakaten”
stammede fra 1741, fra
pietismens tid. Ansvaret
for de religiøse møder
(konventikler) blev lagt
ind under sognepræsten;
han behøvede ikke selv
at deltage, men mødet
skulle anmeldes til ham
på forhånd. Kun mænd
måtte mødes - deltog
der kvinder, skulle
præsten lede mødet!
Men kun de mænd, der
havde deltaget i sognets
gudstjeneste, måtte få
adgang - og de måtte
kun mødes om dagen,
højst tre fremmede
måtte være til stede,
ingen spisning måtte
finde sted, og kun
oplæsning af Bibel eller
prædikensamling var
tilladt! Hensigten med
plakaten var tydelig,
nemlig at bringe det
religiøse liv ind under
den statskirkelige
ordnings rammer.
Herrnhuterne indret
tede deres mødevirk
somhed herefter, men
tiden var løbet fra den i
1800-tallets vækkelser.
Til trods herfor blev den
ofte bragt i anvendelse
med bøder og fængs
linger til følge.
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Vejen blev banet fra flere sider. En regulær lægmandsopposition mod
den påbudte brug af rationahsmens lære- og salmebøger endte på
Hor sens-Vejleegnen med en pagtsslutning, idet de vakte i 1824 love
de hinanden at forblive ved Guds rene Ord og Luthers lærdom. Kred
sen, der blev kendt under navnet "de stærke jyder", var inspireret af
pietismens kristendomssyn.
Siden Brødremenigheden blev stiftet i Christiansfeld i 1770erne,
havde herrnhutiske udsendinge som ”de stille i landet” beredt jord
bunden ved at besøge små kredse af vakte. "Kertemindevækkelsen”
opstod i 1820erne på denne baggrund. Snart fik vækkelsen sit eget
særpræg — et aktivt missionerende træk, der hurtigt bragte den ud
over Fyns grænser.
Selv om den gudelige vækkelse begyndte som en udpræget læg
mandsbevægelse, blev vejen for den også banet af enkelte ligesindede
præster. En sådan enlig svale skabte først i 1820erne både Det dan
ske Missionsselskab og et traktatselskab. Større betydning fik det, at
Det danske Bibelselskab blev stiftet 1814-en forudsætning for at Bi
belen kunne komme i brug blandt lægfolk. "Skriften” blev også sat i
centrum ved reformations-jubilæet i 1817, da et hyrdebrev trods ra
tionalistiske overtoner fastslog, at kristendom er ”at dyrke Kristus
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som menneskeslægtens forløser og i tro tilegne sig hans fortjenester”.
Vigtigst for præstevækkelsen blev Grundtvigs indsats. Allerede 1810
havde han i sin prøveprædiken tordnet: ”Hvi er Herrens Ord for
svundet af hans Hus?” Inspireret af Grundtvig skabtes der i
1830erne en gruppe unge sognepræster, der udbredte evangeliet på
et nyt tonesprog. Og samtidig var de skolet i Grundtvigs "mageløse
opdagelse”, at den levende menighed samlet om sakramenterne og
trosbekendelsen er ældre end Bibelen; her er Kristus levende til ste
de, han skal ikke søges i Bibelens ”døde bogstav”.
Da vækkelsen i begyndelsen af 1830erne sprang til Sydvestsjælland,
mødte den her i ”den hellige trekant” sådanne "grundtvigske” præ
ster. Omkring godset Holsteinborg fik vækkelsen fodfæste og præge
des nu mere end af nogen anden af den stridbare Rasmus Sørensen,
skolelærer i Venslev. Denne organiserede i pagt med Grundtvigs fri
hedssyn lægfolkets kamp mod de kirkelige myndigheder. Først gjaldt
det retten til at opsøge en troende præst udenfor sognets grænser
(sognebåndsløsning), og dernæst retten til frit at kunne mødes i de
gudelige kredse, hvilket "Konventikelplakaten” fra 1741 stadig for
bød. Men snart spaltedes de gudehge vakte i to fløje - de "præstekristne”, der delte Grundtvigs kirkelige anskuelse, og de "degnekristne”, der lagde Skriften til grund for en kirkedannelse, der var
indrettet efter urmenighedens forbillede. I sidstnævnte gruppe be
fandt P. C. Mønster sig fra 1830-35 som Rasmus Sørensens nære
medarbejder.

N. F. S. Grundtvig
1783-1872:
Grundtvigs kirkesyn
gennemgik en bemær
kelsesværdig udvikling.
Indtil 1825 forlangte
han, at rationalisterne
skulle forlade kirken.
1826 nedlagde han sit
præsteembede og hæv
dede nu, at det var de
gammeldagstroende, der
skulle træde ud af Stats
kirken og danne deres
egen menighed.
En ansøgning herom
blev ikke imødekommet,
men Grundtvig fik lov at
holde aftensangsguds
tjeneste i den tyske
Frederiks Kirke på
Christianshavn - men
uden bemyndigelse til at
forrette sakramenterne.
I de følgende år
udviklede Grundtvig sit
sidste kirkesyn: Inden
for statskirkens rammer
skulle både præster og
lægfolk kunne trives i
frihed. Statskirken er en
borgerlig indretning,
hvori Jesu sande
menighed boede som i et
”Giæste-Kammer”. Fra
1839 indtil sin død var
han præst i Vartov - og
kæmpede i kirken for
dette syn. Ikke under
ligt, at hans tilhængere i
de vakte kredse kaldtes
"de kirketroende”.
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Vækkelsen slog selvfølgelig også igennem i København. Grundtvig
selv var reserveret overfor den pietistiske konventikel-kristendom bønderne skal have en glad søndag i dansk fri luft! Men hans tro
kampfælle J. C. Lindberg plejede de vaktes interesser for større kir
kelig frihed i et forsøg på at holde dem indenfor Statskirkens ram
mer. Men forgæves, seperatismen tog til - ikke mindst i Mønsters
kreds - efter at den ophørte med at gå til Grundtvigs aftensangsgudstjenester mod slutningen af 1837.
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De første
Peter Christian Mønster
1797-1870
Mønster var født i
Randers; han var en
kunstnertype, der blev
udlært som gravør. Efter
en tur på valsen til
Tyskland bosatte han
sig i Slagelse. Her fandt
hans "Overgang til
Kristendommen” sted i
1830.1 den "hellige
Trekant” opholdt han
sig indtil 1835. Her tog
han ivrigt del i "de
Degne-Kristnes” virke i
den gudelige vækkelse.
Han blev vækkelsens
"enfant terrible” både
her og i København,
hvor han boede fra 1835.
Her gik han og hans
kreds i kirke hos
Grundtvig, indtil han
blev leder af den
gudelige kreds, der
samledes hos P. E.
Ryding fra 1837.11839
tog han konsekvensen
af sin udvikling - og blev
baptist. Fra 1839-45 var
han baptismens ube
stridte leder. Fra 184553 blev han leder af den
første danske
baptistmenighed i
København.
Efter 1853 ernærede han
sig som gravør.
Inden sin død måtte han
igennem et tiårigt langt
sygeleje. Han døde som
medlem af Folkekirken.

I løbet af 1839 både skuffedes og opmuntredes den lille kreds, der
samledes omkring Mønster. Skuffelsen begrundede Mønster således:
Nu stod jeg ene igen, uden noget egentligt Samfund, paa nogle faa
Venner nær, som delte mine kirkelige Anskuelser. Grundtvig
traadte ind i Statskirkens Tjeneste igen. Lindberg truede vel med,
at naar Sognebaandet ikke blev løst, ville han træde ud ved Øre
sund, saa det skulle spørges ved Vesterhavet; men Sognebaandet
blev ikke løst, og baade her og der blev alt ved det gamle.
Opmuntringen kom sydfra. På det europæiske fastland slog baptismen rod i nyere tid, da J. G. Oncken blev døbt i Elben i april 1834.
Oncken døbte to år senere Julius Købner, som han i maj 1839 sendte
til Danmark for at bibringe de vakte Skriftens syn på dåb og menig
hed. Købner påstod senere, at rejsens hovedformål ikke var ”at vinde
de Troende”, men ”at vække de Sovende”! Alligevel tog han til de
vakte på sin fødeø, hvor han på Kertemindeegnen fik oplysning om,
at der i København fandtes en kreds, der delte hans synspunkter om
kirke og dåb. Købner drog til hovedstaden, og således lærte Mønster
i juli 1839 den udenlandske baptisme at kende. Mens Købner var i
København, modtog Oncken fra den danskfødte Charles Sommer, se
kretær i ”Det Amerikanske og Udenlandske Bibelselskab” i New
York, en lignende opfordring ”til at forkynde Evangeliet i Køben
havn”. Om Mønsters kreds løb rygterne åbenbart. Mønster skrev om
Købners komme:
Købner besøgte mig, og vi blev glade ved at stemme overens i vore
kirkelige Begreber. Han overbeviste mig om afDen hellige Skrift, at
Bestænkelse med Vand ingen Daab var. Jeg lærte det baptistiske
Samfund at kende, og da jeg længe havde længtes efter at komme i
Brodersamfund med Ligesindede, der som jeg byggede deres Salig
heds Haab paa Jesus Kristus og hans Apostles Grundvold, og da
jeg fandt, at det forholdt sig saaledes med Baptisterne, besluttede
jeg mig til, saa snart Lejlighed dertil gaves, at lade mig døbe og op
tage i det baptistiske Trossamfund.
Hos Mønster havde "troen på Bibelen” nu sejret over "troen på Kir
ken”, som den blev formuleret i de grundtvigske kredse, hvor trosbe
kendelsen (det levende ord) blev favoriseret på bekostning af de bi
belske skrifter (det døde ord). Samtidig blev det Mønster, der
virkeliggjorde de degnekristnes idealer - en menighed skabt efter
urmenighedens forbillede og frihedsbegrebets indførelse på det kir
kelige område.
Den første baptistmenighed i Skandinavien - og den fjerde på det
europæiske fastland siden 1834 - blev stiftet med elleve medlemmer
i København den 30. oktober 1839. Den lille kreds antog navnet
"Daabsmenigheden i Kjøbenhavn”. Samme dag blev Mønster af Onc
ken på sin 42-års fødselsdag indsat som menighedens "Forstander”
med ret til at prædike og forrette nadver, men endnu ikke til at døbe.
Dåbshandlingerne havde i dagene forud fundet sted i Lersøen, hvor
Mønster som den første blev døbt ved solopgang den 27. oktober af
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Oncken - i stærk blæst med temperaturer lidt over frysepunktet. Et
varsel om det, som menigheden havde i vente, blæst og kulde.
Baptismen havde slået rod her til lands, men ikke som en importeret
bevægelse, der fulgte med Købner sydfra. Længe før Mønster fik for
bindelse med Hamburg-baptismen, havde han antaget baptismens
kirke- og skriftsyn - og ved hjælp heraf også fundet frem til dens
dåbssyn. Mønster bestred selv, at ”Gjenfødelsens Bad i den Helligaand” fandt sted i dåben for børn, ligesom ”Barnebestænkelsen”
savnede enhver bevidnelse i Skrift og tradition. Om Mønsters kreds
skrev Købner:
De havde flittigt ransaget Skrifterne og var kommet til den Slut
ning, at Barnedaaben var en vildfarende Handlemaade og burde
gives op, og at det ville være bedre igen at bruge Neddypning i stedet
for Bestænkelse. Alligevel var de af den Mening, at de, som var ble
vet bestænket som Spæde, skulle være ansete som døbt.
Baptismen var således en hjemmefødt bevægelse. Købner havde kun
fungeret som fødselshjælper. Om den nye skabning var levedygtig,
kunne kun tiden vise.

Margrethe Mønster
1802-1890
Gift med P. C. Mønster i
1823. Fulgte ham trofast
igennem hele hans
udvikling og tjeneste.
Hun omtales overalt i
kilderne med stor
respekt - ofte som
"Madam Mønster” - og
var af venner og fjender
mere frygtet end han.
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Menighedsprotokollen
for Mønsters Daabs-Menighed i København.
Bogen er ikke større end
en lommebog. Hånd
skrift og ornamentik er
gravør Mønsters værk.
"Dåbsbogen” indeholder
navnene på de første
266 døbte i København
frem til januar 1844.
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Spredning
”Hver baptist en missionær” - det var Onckens valgsprog. Det gjaldt
også den københavnske baptisme, hvis vi ser på baggrunden for de
fem menighedsdannelser, der fandt sted inden midten af 1840erne.
Hertil bidrog familiære relationer, men også de døbtes missionssind således drog flere af de først døbte på besøg på deres hjemegn. Derfor
reagerede Lindberg prompte. Dels publicerede han straks en redegø
relse for Lersø-dåben, dels sendte han advarende breve til de vakte
kredse, hvor han frygtede, at baptismen var en nærliggende mulig
hed.
Baptismen slog først rod på Langeland. Vækkelsen kom sent hertil
fra Fyn, men i løbet af 1838 blev vækkelsen her den største i landet.
Købner tog hertil på hjemvejen fra København i august 1839. De
vakte havde kæmpet for deres ret til at holde privatlærer, fordi ste
dets lærer bekæmpede dem. A. Madsen Hansen havde kaldt ham
”Sjælemorder”, men tabte retssagen og idømtes ”en stræng Mulet”
på 20 rigsdaler - ca. en halv årsløn. Købner fik lagt en dæmper på ge
mytterne i skolestriden, men hans tanker om ”den sande menighed”
skabte splittelse blandt de vakte. Et år senere indbød nogle af dem
Oncken og Købner, og de kom fra Hamburg i al hemmelighed og hast
for at døbe de første otte baptister på øen. Dåbshandlingerne og guds
tjenestefællesskabet varede fra midnat til henad syv næste morgen;
da havde Oncken stiftet menigheden, den 11. september 1840. Ras
mus Jørgensen blev menighedens første forstander; kort efter blev
han ordineret af Mønster i dennes fængselscelle i København. Men
A. Madsen Hansen blev dog snart baptismens leder. Begge havde de
været blandt øens første lægprædikanter.
Rasmus Sørensens
forsvarsskrift for de
baptistiske anskuelser
udkom i 1841 med
direkte front mod
Grundtvigs kirkelige
anskuelse. Her ses en
del af bogens titelblad.
Bogen var på 152 sider.
Rasmus Sørensen skrev
i 1847, at han "erfarede
med Bedrøvelse, at det
var for største Delen
endnu kun maadeligt
bevendt med de religiøse
opvakte Lægfolks
christelige Kundskab og
Erkjendelse saavelsom
med deres Troes Fasthed
og Troes Frugt”.
Sørensen efterlyste, at
de vakte - også blandt
baptisterne — omsatte
deres nyvundne tro i
"Livsbrug”. Selv blev
han engageret i den
politiske kamp for
bondestandens rejsning.
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I Aalborg havde vækkelsen ikke slået igennem, men stilfærdig
herrnhutisk missionsvirksomhed og selvstændig bibellæsning bane
de vej for baptismen i den grundtvigske kreds, der samledes med
sergent O. N. Føltved som leder. Lindberg advarede kredsen, men
familiære relationer til de kø
benhavnske baptister og smede
cr
svend H. P. Jensens komme til
Aalborg kort efter dåben i Lersø
’im l)?Uige almindelige livitke?"
en blev afgørende. Denne synes
langsomt, men sikkert at have
vundet fodfæste i den vakte
Ijunb ft trt for rn Sirfr, #r. Vafler ©runbtoig
kreds, idet Føltved inviterede
og Jlrr« nwb ban« nu forfønt« 2ro pan
unb« true Dlaon?
Mønster til Aalborg for at forret
te dåbshandlinger. Dette skete 1.
oktober 1840, og Føltved blev
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indsat som "Forstander” for den lille menighed bestående af otte
medlemmer.
Rygtet om den første baptistdåb i København bredte sig som en løbe
ild på Sydvestsjælland, hvor Mønster stadig var godt kendt. De fire
første fra "den hellige trekant” blev døbt i København sidst på året
1841, og i januar 1842 rejste Mønsters bror, A. F. Mønster, til denne
egn, hvor han i løbet af få dage døbte tolv. Således kunne Vestsjæl
lands menighed stiftes 24. januar 1842 med seksten medlemmer,
hvoraf flere havde familiære relationer til de først døbte i Køben
havn. Husmand Niels Nielsen, Flakkebjerg, der havde været prædi
kant gennem nogle år blandt "de kirketroende”, blev indsat som me
nighedens "Prøveforstander”.
Johan Chr. Petersen, mastemageren, satte allerede i julen 1839 kurs
mod Midtsjælland, hvor der hurtigt dannedes en menighedskreds i
Skee-Taastrup med Lars Henriksen som leder. Men det blev i Ishøj,
at hans indsats først resulterede i en menighedsdannelse - nemlig
sidst på året 1843. Endnu én af de døbte fra København tog til sin
hjemegn for at missionere blandt "sine Byesfolk” - nemlig til Odsher
red, hvor Højby menighed blev stiftet i 1844 med få medlemmer.
Hvor vækkelsen spaltedes, skete det altid på spørgsmålet om bibel
syn, kirke- og dåbsforståelse. Når baptismen kom til kort i de vakte
kredse, spirede der ofte et grundtvigsk inspireret syn - i den forstand
banede baptismen vej for Grundtvigs "fordærvelige Lærdomme”.
Derfor mødte baptismen større modstand i Danmark end i Tyskland,
skrev Købner ganske rigtigt til England. I Danmark er "Christendommen blevet et Kjetteri i den kristne Kirke”, lød hans bedømmelse
i 1841.

Johan
Christian Petersen
1805-1889
Efter faderens tidlige
død deserterede Johan
fra fattigskolen i
København. Således
kom han som 13-årig til
Tølløse-egnen.
Hertil vendte han igen
tilbage efter sin dåb i
1839 - som missionær.
I mellemtiden var han
blevet udlært mastemager og ansat ved det
kongelige skibsbyggeri
på Holmen. I alle ferier
drog han ud over
Sjælland med tasken
fuld af "Strøe-Bøger”.
Kort efter 50-årsjubilæet døde han og blev
begravet på Soderup
kirkegård. Et stort følge
indbefattede ”4 fuldtlæssede Vogne fra
København. Vor Tros
broder var elsket og æret
i sit Liv. Han hædredes
ogsaa i sin Død”.

Ida Marie Weed-Fall,
1821-1896
Ida Cohn blev i 1842 gift
med Jørgen Weed-Fall,
menighedstjener i
Aalborg, indtil han blev
afsat af Føltved i 1844.
Han var én af de mest
velbegavede, spekula
tive typer i Aalborgmenigheden. Han endte
som formand for Afde
lingen af den socialisti
ske Internationale i
Aalborg i 1870erne.
Derimod forblev hans
hustru i menigheden til
sin død. I nekrologen
hed det, at ”hun var
kjendt af alle vore
Trosfæller, som besøgte
Aalborg”. En søster til
brødrene Ole og Jørgen
Weed-Fall blev gift med
Niels Hansen, pionér på
Langeland og senere
leder af menigheden i
Hesselho - fra
baptismens begyndelse
skabtes der familiære
relationer inden for
kirkesamfundet.
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Thi kendes for ret
Biskop F aber i Odense
var én af de første, der
udgav en bog imod ”de
danske Anabaptister”.
Den var på 176 sider,
delt i tre afsnit. Først
redegjorde han for
anabaptismen her i
landet, derpå vurderede
han denne ud fra både
”det christelige og det
kirkelige Standpunkt”.
Biskop Faber talte for at
bevare det bestående
forhold mellem stat og
kirke. Dog antydede han
en mulig udvej: Det
kunne "maaske komme
under Statens Over
vejelse, om og hvorvidt
det kunde tilstedes dem,
som nu have ladet sig
gjendøbe, heller at drage
til udyrkede Jorder i
Landet, hvilke maaske
kunde overlades dem
gratis”...
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Retssystemet var enkelt opbygget i enevældens tid. Kongen var lov
giver, mens Kancelliet rådgav ham. At lovene blev respekteret, skul
le både den borgerlige (politi og retsvæsen) og den gejstlige (præster
og biskop) øvrighed sørge for - og begge instanser var ansvarlige
over for Kancelli og konge. Dette retsvæsen trådte straks i funktion
efter dåbshandlingerne i København. Den nævnte Konventikelplakat blev imidlertid ophævet på årsdagen for dåbshandlingen i Lersø
en af den nye konge. Derimod blev et gammelt "Rescript” fra 1745
imod "Separatisme, Anabaptisme og andre Vildfarelser” gjort gæl
dende overfor baptisterne. Ifølge dette havde de valget mellem at for
lade landet eller tage ophold i fristæderne (i praksis Fredericia). Men
de valgte alle at blive - parate til at tage konsekvenserne.
Forfølgelsen var ikke lige hård over hele landet. Værst gik det til i
København og på Langeland. Straks efter dåbshandlingerne blev
baptismens ledere - "Ukrudtets Moderstamme” - "belagt med Ar
rest”. Derpå fulgte forhør, anklager for fremmed religionsudøvelse
(”gen”-døberi), domsafsigelser i flere tilfælde ved højesteret med bø
der, udpantninger og fængselsstraffe til følge. Frem for nogen anden
gik myndighedernes hårde fremfærd ud over Mønster - især efter
hans ordination i juni 1840, hvor Oncken i ly af festlighederne ved
Christian VIIIs kroning for anden gang døbte i København og indsat
te Mønster som menighedens "Lærer” med bemyndigelse til herefter
at døbe. Mønster blev fængslet i fem omgange og sad indespærret ialt
to år. Sidst på året 1841 fremsendte han fra fængslet til kongen ”en
allerunderdanigst Ansøgning om fuld Religionsfrihed for Baptisterne
overalt i Deres Majestæts Riger og Lande”. Allerede sommeren året
før havde han til Stænderforsamlingen i Roskilde indsendt et "For
slag angaaende almindelig Religionsfrihed i Danmark”. I løbet af
1842 redegjorde han for baptismens trosopfattelse, dens internationa
le udbredelse og de forpligtigelser, som danske baptister ville efterle
ve, hvis religionsfrihed blev dem givet. Lige meget hjalp det - især
fordi Sjællands biskop, J. P. Mynster, var Kancelliets foretrukne råd
giver. Han var ubøjelig og ville bevare Statskirkens uniformitet, idet
han frygtede, at baptismen ville medføre rigets fald — at ”al borgerlig
og sædelig Orden skal undergraves tilligemed den kirkelige!”
På kongens initiativ udsendtes på trods heraf i julen 1842 den så
kaldte Amnestiplakat. Alle ikke udsonede straffe og løbende retssa
ger mod baptister blev ophævet, lovligt anmeldte forsamlinger blev
tilladt over hele landet, og én menighedsstiftelse blev indrømmet - i
Fredericia! Derimod fastholdt plakaten kravet om barnedåb, og den
forbød overgang til baptismen. Mønster reagerede således:
Livet har ikke meget Værd for mig, naar jeg ikke kan virke i den
Gerning, til hvilken jeg er kaldet af Gud og Menigheden, og hvortil
jeg retmæssig er indviet. Denne Gerning er ved Hans Majestæts
naadige Forordning angaaende Baptisterne blevet indskrænket i en
saadan Grad og underlagt Statskirkens Præsteskab, at det vil være
lettere for mig at underkaste mig Fængsel paa Livstid... end gøre
mig selv til Genstand for en saadan Tvang, som vil følge af oven
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nævnte kongelige Forordning... En legemlig Fængsling for Livstid
er ikke saa haard for mig som den aandelige Indespærring, der er
kaldet Frihed.
Alt forblev ved det gamle. Baptisterne kunne ikke efterleve ”Baptistplakaten” uden ”at give Kejseren, hvad Guds er!” De fastholdt deres
mål: "Frihed for os selv og de kommende Slægter til at udsprede
Evangeliets Sandhed.”
Nu blev især tvangsdåben et problem. Barnedåben skulle finde sted
inden otte uger efter fødselen, men flere børn "henlå udøbte”. Biskop
Mynster mente, at med sådanne børn forholdt det sig som med hitte
børn: ”Den christelige Menighed bringer dem til Daaben!” Hermed
hjalp nu politiet. Børnene "stjal man fra Forældrene, førte dem i skid
ne Dragter til Kirken, gav dem Navne i Flæng, som de siden ikke
brugte!” På Sjælland nægtede flere præster at forrette tvangsdåben;
de støttedes heri af Grundtvig, der mente, at "Statskirken prostitu
erer sin Daab ved at prakke den paa Giendøberne”. Selv om biskop
Mynster erklærede, at det skulle være hans bedste bispegerning at
sætte denne sag igennem, skiftede kongen sind. Han mente, at dåben
ikke kom børnene til gode som evangeliske kristne, når de "opvoxede
i Forældrenes Huse”. Samtidig udsatte man dem også for "Giendaab,
hvilken vor Kirke forkaster!” I november 1848 faldt afgørelsen ud til
fordel for religionsfriheden, men inden da var ca. 30 baptistbørn ble
vet tvangsdøbt i landets kirker.

Begyndelsen af
P. C. Mønsters
ansøgning til kongen om
religionsfrihed.
Ansøgningen var fra 13.
oktober 1841. Med sans
for sammenhæng
henviste Mønster til den
danske konges beskyt
telse af William Careys
mission i Indien, idet
han ønskede, at de
danske baptister måtte
"blive anerkjendte i
Moderlandet” på samme
måde som de var
"anerkjendte i de danske
Kolonier”.
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Troen undersøges
Parallelt med myndighedernes forfølgelse fulgte naturligvis nogle
forsøg på at klarlægge, hvori baptisternes trosopfattelse bestod. Her
kom Mønster i centrum. I februar 1841 havde han overfor Kancelliet
— håbede han - "tilstrækkelig beviist, at vi ikke ere Gjendøbere, men
Baptister som ingen danske Love eller Rescripter have imod sig”.
Hensigten var at gøre Reskriptet fra 1745 ubrugeligt. I ansøgningen
om religionsfrihed tilføjede han, at kongen burde anerkende bapti
sterne som "et evangelisk christeligt Troessamfund”, således at de
også her tillands ligesom i de danske kolonier kunne nyde kongens
"opmuntrende Velvilje”. Hentydningen gik naturligvis på William
Careys missionsindsats under den danske krones beskyttelse i Indi
en. Men ad denne vej nåede Mønster ikke langt - anabaptist er den,
der "over de samme Personer gjentager den Christelige Daab!”
Inden myndighederne kunne besvare ansøgningen om religionsfri
hed, måtte baptisterne fremlægge en trosbekendelse. Hertil svarede
Mønster:

Mønsters trosudsagn
om dåben lød: ”Vi tror
ikke, at Daaben er i den
Grad nødvendig til
Salighed, at den som
tror, men ikke bliver
døbt, derfor ikke kunne
blive salig, men vi tror,
at Daaben er Indgangen
til Guds Rige her paa
Jorden, og at ingen maa
døbes, som ikke selv kan
bekende Troen, og at
som Følge deraf smaae
Børn, for hvem Betin
gelserne for Daabens
Modtagelse: Omven
delse, Tro og frivilligt
Forlangende ikke kunne
findes, af den Grund
heller ikke maa døbes”.
Om nadveren formule
rede Mønster sig således:
”Vi lærer, at ligesom
Brødet og Vinen nydes
til en Næring for det
menneskelige Legeme,
saaledes tilegner sig i
den hellige Nadvere den
troende Sjæl Kristi Ord i
hans Legeme og Blod til
hans Ihukommelse og
Troens Bestyrkelse”.
Disse to trosudsagn satte
Mønster i stedet for den
lutherske bekendelse,
"Confessio Augustana”,
artikel 9 og 10.
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Det er Princip i vort baptistiske Troessamfund ikke at have nogen
skreven Troesbekjendelse, enten som Uddrag af eller grundet paa
det nye Testamente, der heelt og holdent er vor eneste Troesregel...
Jeg kan saaledes ikke fremlægge nogen anden Troesbekjendelse
end den hellige Skrift, som gjældende for Menigheden.
Men da kongen havde ønsket at vide, på hvilke punkter baptismen
afveg fra Statskirkens bekendelsesskrifter, kommenterede Mønster
Den augsburgske Bekendelse artikel for artikel. Kommentarerne
blev korte, da Mønster fulgte bekendelsen overalt undtagen i dåbsog nadverforståelsen. Andetsteds understregede han, at Luthers
grundanliggende også var hans: Retfærdiggørelsen sker som en følge
af troen. Om optagelse i menigheden føjede han forklarende til:
Førend vi i Menigheden optager nogen Katekumén, (maa) denne
først for Menighedens indviede Lærer eller Ældste kunne aflægge
en Troesbekjendelse, men denne bestaar ikke i nogle forud bestemte
Spørgsmaal eller Svar, men tildels deri, at Katekuménen gives An
ledning til at fortælle sit Levnedsløb, som det har været saavel før
som efter hans Omvendelse, samt at gøre Regnskab for hans Troe
ogHaab til Salighed, og naar det da skønnes, at hans Troe er grun
det paa Kristus, som død for hans Synder og opstanden for hans
Retfærdighed, efter forudgangen Anger, Bod og Omsindelse, anta
ger Læreren en saadan til Daab. ... Ved den første Menighedsfor
samling (efter Daaben) foreslaaes den Nydøbte for Menigheden til
Optagelse .
På endnu et punkt undersøgtes baptisternes trosopfattelse, nemlig
deres forhold til landets lovlige øvrighed. Mønster fastslog, at statens
sammenfald med kirken var "Frafaldets Hovedonde”; baptisterne be
tragtede statskirken som et samfund, der er sammenblandet af troen
de og vantro. Herpå nævnte Mønster en række forpligtelser, som alle
danske baptister så sig i stand til at overholde: Anmeldelse af nye me
nighedsdannelser, øvrighedens efterprøvelse af baptistbørns skole-
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11844 blev tiårets mest
ejendommelige bog
udgivet i København af
Magnus Eiriksson, en
islænding, der havde
taget teologisk eksamen
ved Københavns Uni
versitet. Skriftet var på
628 sider foruden et
forord på 112 sider!
Skriftet var et
forsvarsskrift ned i de
mindste detaljer for den
danske baptisme - det
påviste, at disse intet
havde med anabaptisterne fra 1500tallet at gøre, og at såvel
Grundtvigs anskuelser
som biskop Fabers
forsvar for barnedåben
var gendrivelige.
Forfatteren afspejler, at
han har skrevet sin
fremstilling efter
jævnhge samtaler med
P. C. Mønster. Den
danske baptismes
egenart kendte han
indgående.
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1844.

kundskaber, konfirmation af baptisternes "barnebestænkede” børn,
hvis de selv ønskede dette, ægteskabsstiftelse og begravelse efter
statskirkens ritualer, underhold af egne trængende medlemmer i me
nigheden foruden alligevel at betale til det offentlige fattigvæsen og
betaling af skat til statskirkens gejstlighed — "skjøndt vi ikke benytte
dens Virksomhed!” Herudover lovede han, at enhver dåbskandidat
inden dåb hos baptisterne ville blive henvist til vedkommendes sjæle
sørger i Statskirken for her ”at blive advaret, paamindet og om mueligt overbeviist om det vildfarende i vor Lære”. Disse forpligtelser hvoraf nogle blev givet med det forbehold, at det under de nuværende
omstændigheder er muligt! - viste, at det ikke var på skrømt, når
Mønster erklærede sig enig med Den augsburgske Bekendelse: "Lov
lige ordninger er Guds gode gerninger med mindre, de befaler at syn
de; da bør man nemlig adlyde Gud mere end mennesker”.
Men anstrengelserne var forgæves i begyndelsen af 1840erne: dog ba
nede de vej for det frembrydende demokrati i årtiets slutning - en sty
reform, som baptisterne allerede fra 1839 havde øvet sig på i menighe
dernes interne forhold, hvor ”alle have lige Stemmer i de Menigheds
anliggender, der forelægges dem”.
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Pressen skrev
Den enevældige konge klagede i 1830erne over pressens tiltagende
skrivefrækhed i de offentlige blade, hvor der "overalt rådslås, fore
slås, diskuteres og kritiseres”. Som følge heraf indskrænkede kongen
trykkefriheden, og det allerede trykte blev ofte belagt med censur.
Alligevel fik baptisterne ikke blot Statskirkens og retsvæsenets be
vågenhed, men også pressens - især i København.
Lindberg, der løbende havde skildret vækkelsen i sit ugeskrift "Nor
disk Kirke-Tidende”, var først på gaden med en artikel om Lersødå
ben. Ligesom Grundtvig frarådede han al forfølgelse og ydre tvang; i
trossager må der herske frihed. Med Skriften og med Guds Ord skal
man møde afvigere, med ild udretter man intet!
Dagspressen orienterede løbende om den verserende "baptistsag”,
men snart fulgte også forskellige vurderinger. Den konservative del
af pressen fulgte biskop Mynster - med lov skal land regeres! "Da
gen” skrev således i januar 1843:

Ansigtstrækkene på de
københavnske dagblade
i 1840erne.

Hvis der blev givet Baptisterne Religionsfrihed ville det faa kata
strofale Følger: Kirkelighedens fulde Forfald ville ikke udeblive,
Sakramenterne ville tabe deres Agtelse ved at blive forvaltede af
Udannede, og Ringeagt for Lærer-Embedet (præsterne) ville være
uundgaaelig!
Den liberale del af pressen ryddede ved flere lejligheder forsiden for
at tale de forfulgte baptisters sag. "Fædrelandet" gik i spidsen. Her
mente man, at baptisterne var udgået af Statskirken med en indre
nødvendighed, idet det grundtvigske parti havde spaltet sig i to - en
demokratisk baptisme og et hierarkisk-ortodokst Grundtvigparti.
Bladets synspunkter vakte ofte ubehag på højeste sted - også i febru
ar 1841:
Skrive og læse, det kan næsten hver Bonde i det oplyste Danmark,
men erkende den indfødte Borgers "Ret" til frit at bevæge sig i
Landet, det kan end ikke en Forsamling af udkaarne danske
Mænd. Lad det blive erkendt, at Statsmagten, fordi den bekender
sig til den lutherske Tro, ikke har Ret til at mishandle Jøder og
Gjendøbere, og at den ikke har Ret til at gøre sine lutheranske Undersaatter umyndige i Religionsanliggender, for at bevare dem i
Lutheranismen.
"Kjøbenhavnsposten” fulgte på samme tid frimodigt i "Fædrelandefi’s
spor:
Ligesom en Haandværkslærling maa kunne sit Haandværk, førend
han gøres til Svend, saaledes maa ogsaa en kristelig Aandværkslærling kunne sin Kristendom, førend han gøres til Kristen. Først
Tro, derefter Daab; det er Gjendøbernes Mening, og hvis deres øvri
ge Afvigelser fra Evangeliets Lære ikke er af større Vigtighed, kun
ne de jo gerne tolereres hos os!
Også det vidt udbredte "Dansk Folkeblad”, udgivet af "Selskabet til
Trykkefrihedens rette brug”, der midt i 1830erne blev stiftet for at
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hindre en skærpet censur, talte baptisternes sag. De bør indrømmes
ret til såvel dåb som gendåb - og ligeledes til at udskille sig fra Stats
kirken:
Kærlighed til Individet og Toleration af Samfundet er de kristelige
Grundsætninger, som Statskirken børgaa udfra i Bestemmelsen af
sit Forhold til Baptisterne.
Bladet mente også, at Staten intet har at frygte af baptisterne; de er
kendt som ”tro og flittige Undersaatter”. Og set ud fra et kristeligt
standpunkt forekom baptisterne "mere som fromme Kristne, der
trænge til Overbærelse, end som Vildfarende”.
Baptisterne fandt også vej til det respektløse, satiriske blad "Corsaren”, hvor deres modstandere blev latterliggjort. Om dette blad skrev
H. C. Andersen: Det holdes ikke i fornemme huse uden af portneren
eller kusken, men det slides dog op af herskabet! Om baptisterne blev
der i gaderne sunget spotteviser og runddelt smædeskrifter. I begyn
delsen af 1840erne var baptisterne så kendt i det daværende Køben
havn - en by med omkring 125.000 indbyggere - at det i gaderne fra
politiet til A. F. Mønster kunne lyde: Jeg har en stakkel her, en beru
set stakkel, som jeg intet kan stille op med; kan du ikke få en baptist
ud af ham?
Men indenfor den samme korte tidsperiode kunne man også læse om
de danske baptisters vilkår langt udenfor landets grænser - i Ham
burg og Berlin, i London og New York samt i Montreal!

I ”Corsaren”s spalter
stod der i 1843:
Tilbageblik over 1842:
April: Nye Ministre og
gamle Baptister, begge
"indsatte” på forskellige
Steder.

I én af de spotteviser, som blev sunget i gaderne i København umiddelbart efter dåbs
handlingen i oktober 1839, lød det i uddrag - idet forfatteren fejlagtigt troede, at dåben
fandt sted i Lundehussøen:
En Gjendøber-Skare høitidelig drog
Til verdslige Sø ud, hvor Gjederne slog!
Til Jordans Flod de kaaret sig den
Og vil sig deri lade døbe igien.

C 0 II S A It I! IV.

De klæde sig af- og i Troen saa tryg
De nøgne Damer sig lægge paa Ryg.
I søen den Præstemand dypper dem ned
Og ønsker dem Himmelens Naade og Fred.
Vi ønske ei Mænd, ei Madamme og Mø
Sig hentet har Snue i Lundehuus-Sø,
At Troen sin Haand over Eder har holdt October var barsk - og vist Vandet var koldt.
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Baptistbøms Opdra
gelse i Christendom og
Kjærlighed.
Konservativ Logik:
Bisper: Var der ingen
Bisper, saa varder heller
ingen Præster. Var der
ingen Præster, saa var
der heller ingen
Gejstlighed; var der
ingen Gejstlighed, saa
var der heller ingen
Religionsforfølgelser;
var der ingen Religions
forfølgelser, saa var der
heller ingen Baptist
forfølgelser. Men
Baptistforfølgelser maa
der være, følgelig maa
der ogsaa være Bisper!
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Hjælp vestfra
I sommeren 1842 blev
brødrene Mønster idømt
store bøder på grund af
dåbshandlinger. For at
kunne blive frigivet
måtte der betales
kaution. Penge hertil
kunne de kun skaffe ved
at sælge deres ejendele
på en offentlig auktion.
Året før havde de været i
audiens hos kongen for
at få en lignende bøde
eftergivet. Det kunne
kongen ikke — hvorpå
engelske baptister
trådte til. Det skete ikke
i 1842. På gadehjørner i
København kunne man
derfor læse denne
auktionsplakat, hvor
der stod:
”Nr. 367. Gives herved
tUkende for alle og
enhver, at tirsdagen den
28. juni førstkommende
om formiddagen kl. 9
bortsælges ved auktion i
auktionssalen i gården
nr. 63, Østergade 2,
indboer tilhørende
baptisterne, brødrene
gravør P. C. Mønster og
stud. theol.A. Mønster,
hvilke de lade sælge for
at udrede de dem pålagte
mulkter og opnå deres
frihed, nemlig følgende
ting: 1. en forgyldt
sukkerskål, 2. en
thepotte, en smørkande
og en flødekande, 3. seks
stykker dybe tallerkener,
seks stykker flade
tallerkener etc. etc. Thi
ville de lysthavende
behage at indfinde sig
ovennævnte sted og tid.
Københavns auktions
kontor 24. juni 1842.

Danske baptisters vanskelige situation blev hurtigt kendt uden
lands. Oncken aflagde regelmæssige rapporter for sit virke både til
engelske og amerikanske kristne, i hvis tjeneste han stod. Til sin mis
sion regnede han også den danske baptisme.
For at omstøde Reskriptet fra 1745 som brugbart retsgrundlag for
anklagen mod baptisterne fik Mønster det råd i retten at fremskaffe
attester vestfra - udenlandske vidnesbyrd om, at danske baptister
var "evangeliske kristne”. Mønster bad Oncken hjælpe - og denne
rejste i juni 1841 i dette ærinde til England og Skotland; samtidig
skrev han til USA herom.
Det første afgørende besøg kom på anden vis i august 1841, nemlig
på dronningens invitation. Kvækerinden Elisabeth Fry, kendt for sin
indsats for at forbedre fængsledes vilkår over store dele af Europa,
ankom sammen med sin bror Joseph Gurney, der arbejdede for slave
riets ophævelse. Under Frys besøg i fængslerne mødte hun brødrene
Mønster, forhandlede med dem og talte religionsfrihedens sag for
dem hos regentparret. Og inden afrejsen prædikede hun med dron
ningens kammerherre som tolk ved baptisternes gudstjeneste!
Ugen efter gav Onckens indsats resultat, idet to engelske baptist
præster, Dowson og Giles, ankom. De fik to gange audiens hos kon
gen, for hvem de oplæste de medbragte "adresser”, skrevet på otte
lange pergamentruller med flere hundrede underskrifter fra engel
ske baptistmenigheder, forskellige kirkeledere og civile myndighe
der - bl.a. Londons Lord Mayor. Heri hed det: ”Vi bønfalder Deres
Majestæt om at give Baptisterne ikke delvis, men fuldstændig Reli
gionsfrihed!” Deputationen havde før sin afrejse det indtryk, at ho
vedproblemet var gejstligheden med biskop Mynster i spidsen. Der
for sendte den bl.a. en adresse til ham og ”de højærværdige Biskopper
og Gejstlige i Danmark”, hvori den fastslog, at den lutherske kirke
stod i fare for at miste sin vante agtelse hos kristelige prædikanter
fra alle andre kirkesamfund. Hjemkommet til England fortalte de, at
størstedelen af ”de lutherske Gejstlige hverken troede paa den store
Reformators Meninger eller var besjælet af hans Aand” - hvilket
blev refereret i den københavnske presse.
I august 1842 kom en amerikansk deputation, to teologiprofessorer,
Hackett og Conant. De repræsenterede amerikanske baptister og
”Det amerikanske og udenlandske Bibelselskab”. De mødte hverken
Mønster, der var i Hamburg, eller kongen, der var i Jylland! Derimod
fik de foretræde for flere af Kancelliets medlemmer og biskop Myn
ster. Menigheden mødte de i Mønsters hjem, hvor måltidet blev ser
veret på en dør - husets indbo var solgt på auktion for at skaffe Møn
ster frihed til missionsarbejdet mod kaution. Inden afrejsen udsendte
denne deputation et "Brev til vore Danske Brødre”, men beregnet til
offentliggørelse, idet det skulle tjene som en erklæring til det danske
folk om baptisternes rettigheder.
Flere besøg vestfra opmuntrede baptisterne. Så tidligt som i efteråret
1840 fik den københavnske menighed besøg af en amerikansk pres-
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Dowson og Giles
medbragte to adresser
fra kristne i England.
Den første indeholdt
underskrifter fra 368
præster fra forskellige
kristne kirkesamfund.
Den anden var under
skrevet af engelske
baptister - af 6200
præster og lægfolk i 42
forskellige menigheder.
Adresserne til den
danske konge var
eksempler på, hvordan
kristne udøvede politisk
pression i tilfælde af
andres - dvs. danskes undertrykkelse. Her
gengives indledningen
til adresserne.
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byteriansk præst, Dr. Baird. Hans opgave var i Europa at udbrede
protestantismen i romersk-katolske lande. Han besøgte ofte de kø
benhavnske baptister, og i oktober 1842 publicerede han en af Møn
ster forfattet skildring af forfølgelsen — i Montreal! Sidst i august
1843 var Oncken igen i København ledsaget af to baptistpræster, Dr.
Hoby fra Birmingham og pastor Neale fra Boston, USA. Dr. Baird og
Dr. Hoby udgav begge en bog, der beskrev de utrolige danske forhold
— og sidstnævnte protesterede kraftigt over, at han blev udvist af lan
det, fordi han som baptist ikke ville forblive tavs, når det gjaldt evan
geliets forkyndelse.
Mønster korresponderede også i denne periode med den danskfødte
sekretær i ovennævnte amerikanske bibelselskab, C. G. Sommer.
Denne skrev i selskabets bønskrivelse til kongen, at Mønster var an
sat som selskabets repræsentant i Danmark med bibelspredning for
øje.
Forbindelsen med udenlandske kristne betød utrolig meget for de
forfulgte baptister — og den opinion, der dannedes både i regentpalæ
et og i pressen, skulle snart komme dem til gode.
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Splid
Efterhånden som øvrighedens forfølgelser i form af tvangsdøberi,
fængslinger og bøder med pantsætninger og økonomisk ruin til følge
blandt baptisternes ledere aftog henimod midten af 1840erne, ram
tes stort set alle menighederne af indre splid - og i løbet af et par år
levede der to ”baptistsamfund” side om side.
Mønster havde i alle forhold været danske baptisters ”biskop” - ikke
blot den først døbte, men også den første blandt brødre. Det var ham,
myndighederne krævede til regnskab for baptismens teologiske pro
fil, og han ansøgte på alles vegne om religionsfrihed. Oncken regnede
ham som baptismens leder og ansatte ham fra efteråret 1840 som
missionær med fast aflønning. Og de øvrige menighedsledere spurgte
ham til råds i mange tvivlsspørgsmål i de nye menigheders liv.
I den københavnske menighed opstod der i 1843 uro under Mønsters
fængselsophold. Striden ulmede, og 16. november 1845 dannedes der
ved brud en ny menighed med 17 medlemmer, heriblandt mastemager Petersen, Ryding og Adolph Mønster. Skismaets årsager synes
vanskelige at afdække, men det drejede sig om synet på menigheds
tugt, om forvaltning af de udenlandske pengemidler og om teologisk
forskellige syn hos markante personligheder, der hver på sin måde
tog fejl af hinandens "Characteer og Capacitet”. Efter bruddet lykke
des det den nystiftede menighed at vinde Onckens gunst; han gav
dem medhold og anerkendte menighedsstiftelsen. Herefter blev den
københavnske menighed ifølge den tyske statistik dannet i 1845 - og
Niels Nielsen blev menighedens forstander! Mønster ophævede hur
tigt forbindelsen med ”det hamburgske Forstanderskab”, og hans
menighed, der efter bruddet havde over 300 medlemmer, fulgte ham.

Johann Gerhard Oncken
1800-1884
Oncken blev ”den kon
tinentale baptismes
Fader” efter sin dåb i
Elben i april 1834. Med
centrum i Hamburg
ledede og organiserede
han baptismens ud
bredelse i det meste af
Europa. Hans nærmeste
medarbejdere var uden
sammenligning Købner
og Lehmann, sidst
nævnte med recidens i
Berlin. Allerede i
samtiden talte man om
"Trekløver-Bladet”.
I dette samarbejde såvel
som i forholdet til
Mønster var Oncken
patriarken, der ikke
tålte modsigelse.
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Uroen i København havde allerede før bruddet bredt sig til andre me
nigheder. De, der blev udelukket af Mønsters menighed, tog kontakt
til Vestsjællands menighed, hvor
Niels Nielsen oprindelig var ud
peget til prøveforstander. Da me
nigheden dér senere ønskede
hans fulde ordination, proteste
rede Mønster - Niels Nielsen
havde jo taget parti for de ude
lukkede. Striden bredte sig også
til Langeland, idet menigheden
dér skulle have ny forstander.
Rasmus Jørgensen var i juni
1844 flyttet til Sjælland, og me
nigheden ønskede nu A. Madsen
Hansen ordineret. Mønster var
selvsagt diskvalificeret til at fo
retage disse handlinger. Oncken
kaldte derfor de to til Hamburg;
her modtog de ordination af ham
i juni 1845. Herom skrev Møn
ster:

Hamburgerne havde for at sikre sig Menighederne paa Langeland
og paa Vestsjælland ordineret disses Forstandere. Nu tilbød de dem
en bestemt aarlig Missionsløn for at indtræde i den hamburgske
Missionstjeneste. Dette skete i Juni 1845 under min Tilstedeværelse
i Hamburg!
Næppe havde Mønster ophævet forbindelsen med Hamburgbaptismen, før Aalborg menigheds forstander, Føltved, modtog ansættel
sesbrev som lønnet "missionær for Jylland”, regnet fra december
1845. Føltved modtog ansættelsen, men endnu to år fulgte hans sym
pati Mønster.
I september 1847 afholdtes det afgørende "topmøde” på Vestsjæl
land. Det blev godt forberedt — i Hamburg. I august holdtes her et
ugelangt møde med de danske ledere, bortset fra Føltved og Mønster.
Så sent som på "topmødet” foreslog Føltved, at man skulle komme
Mønster imøde, men Niels Nielsen var hårdhjertet - Mønsters me
nighed var "et Sodoma!” Mødet ventede nu kun på Købner, der an
kom med forsinkelse. Under hans ledelse vedtoges det enstemmigt at
udelukke Mønster-menigheden fra fællesskabet. Føltved havde skif
tet spor. Herpå fulgte Købner med til Aalborg, og her ordinerede han
Føltved som menighedens "Lærer og Forstander”.
Baptismen var nu spaltet i to grupper. Menighederne i Højby og Ishøj
fulgte Mønster. De øvrige, godt 250 medlemmer, forblev i fællesska
bet med Hamburgbaptismen. Mønster-fællesskabet var fortsat det
største med knap 350 medlemmer.
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Føltveds Dagbog er den
eneste kilde, der beretter
om "topmødet" på Vest
sjælland i september
1847. Mødet blev holdt
på Rasmus Jørgensens
gård "Lille Egede” to mil
fra Slagelse. Omtrent en
uge lå konferencen
underdrejet, idet Købner
lod vente på sit komme
fra Hamburg. Føltved
skrev om ventetiden:
"Næsten til enhver Tid
blev der talt om,
hvorledes Baptist
menighederne i
Danmark igjen kunde
forenes, uden at komme
til noget endeligt
Resultat, fordi man
ventede paa Købners
Komme”. Efter dennes
ankomst begyndte for
handlingerne: "Forsam
lingen begyndte med
Lærdommen, der inde
holdt 10 § hvorom alle de
forsamlede 20 i Tallet
vare enige. Dernæst
begyndtes med Forstan
deren, P. C. Mønster, for
den Kjøbenhavnske
Menighed og Resoltatet
blev, at Mønster...
eenstemmig blev ude
lukket og kunne ikke
erkjendes som Broder”.
Det er ikke lykkedes at
finde disse 10 lærdoms
paragraffer.
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De syndfri
Ydre modstand og indre splid, men også læremæssigt kætteri tog liv
tag med menighederne. På Vestsjælland døbte Niels Nielsen i juli
1846 to unge svenskere. Disse viste sig snart at være tilhængere af
landsmanden Erik Jansson, der havde udviklet en fuldkommenheds lære - ”Den, der er født af Gud, synder ikke!” Hurtigt fik de vind i sej
lene: ”De er farlige ved deres haardnakkede Paatrængenhed paa den
ene Side og deres til Prædikensyge grænsende Iver paa den anden,”
skrev en sognepræst på egnen. ”De syndfrie” eller ”janssenianerne”,
som de kaldtes, forkastede baptisternes dåb, idet troen på det fuld
komne liv alene sikrer dåbens gyldighed. Endvidere ville de ikke
have noget med øvrigheden at gøre — de forkastede kirkelig vielse, og
deres børn skulle ikke undervises i de offentlige skoler; begge dele
var alene et menighedsanliggende.

J. P. Mynster
1775-1854
Fra 1834 var Mynster
Sjællands biskop. Som
sådan var han den første
blandt kirkens mænd og
det oplyste enevældes
vigtigste rådgiver. Som
talsmand for de bestå
ende forhold — Konge
lovens syn på kirke og
stat som en ubrydelig
enhed - kom han både i
modsætning til Grundt
vig, Kierkegaard og de
danske baptister.
Han var den sidste stats
kirkeprælat, der troede
på en gavnlig samvirken
af Åndens magt og
magtens ånd. Så sent
som i 1848 hed det i en
prædiken: "Samvittig
hedsløse Forældre skal
ikke have Lov at holde
deres Børn fra Kirken”!
I samtiden var han agtet
som en dygtig prædikant
og teolog - blot ikke
af Kierkegaard,
der anfægtede, at hans
efterfølger, biskop
Martensen, ved
Mynsters begravelse
kaldte denne for et
"Sandhedsvidne”!
Til højre:
Fotogengivelse af
Mønsters artikel om de
syndfrie. Aarhus
Stiftstidende, 1846.
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Denne vranglære vandt indpas i de fleste baptistmenigheder. Vest
sjællands menighed spaltedes i august 1846, og inden årets udgang
blev der i en nystiftet ”syndfri” menighed - kaldet ”De hellige Brød
re” - døbt omkring 50, hvoraf halvdelen var ”trende-døbte”, dvs. døbt
for tredie gang og derfor tidligere baptister. Baptistmenigheden var
næsten "opløst og adspredt”. I Lars Henriksens gård holdt ”de synd
fri” møder, og selv Niels Nielsen vaklede en overgang — blot ønskede
han ingen gendåb! Fra Vestsjælland rejste de to svenskere inden
længe til Langeland, hvor A. Madsen Hansen blev noget medtaget af
deres lære, og menigheden oplevede en del ubehageligheder desangå
ende.
Aalborg menighed slap billigst, både hvad ydre trængsler og indre
uro angik. Her opstod et fuldkommenheds-lignende kætteri i menig
hedens midte uden ydre påvirkning. Allerede i januar 1846 fremstod
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nesket”. Også her kom det til et
brud, idet vranglæreme blev
udelukket. Herpå forsøgte de sig
med en ny menighedsdannelse,
der ”ikke skulle være under Lo
ven, som Menigheden nu var”.
Føltved fik hjælp fra skolelærer
Rasmus Sørensen, der prædike
de i menigheden, hvor han "ef
tertrykkeligt fremhævede Lov
og Evangelium”. Fuldkommen
hedslæren vandt de fleste til
hængere syd for Aalborg, men
stor blev menigheden aldrig,
maksimalt 20 medlemmer. Bruddet heledes først ved Købners
hjælp i foråret 1850.

I den nye københavnske menighed syntes forholdene at have været
kaotiske; menigheden blev "ganske forpestet”. Men under indflydel
se af Oncken og menigheden i Hamburg reddedes stumperne. Kun
Mønsters menighed afviste selvstændigt vranglæren. Da en jysk avis
med henvisning til fuldkommenhedslæren skrev, at "Baptistvæsenet
hertillands nu er indtraadt i et nyt Stadium”, rykkede Mønster ud
sidst i 1846:
Som Baptisternes ordinerede Lærer og Forstander erklærer jeg paa
egne og alle de danske Baptisters Vegne, der sorterer under mit
Forstanderskab: Vi staar endnu i samme Stadium og endnu har vi
den samme aldeles uforandrede Fundamentallære, som vi havde
ved den første danske Baptistmenigheds Plantelse 30. okt. 1839.
Jeg søgte forgæves at overbevise disse Mennesker om deres Vildfa
relse, og har siden jeg kom til Kundskab om dette Uvæsen arbejdet
derimod efter bedste Evne med de eneste Vaaben, Aanden og Ordet,
jeg tør, kan eller vil bruge.
Efterhånden som "De hellige Brødre” voksede i antal, blev de gen
stand for øvrighedens interesse. Med baggrund i strenge bøder be
sluttede flere i menigheden på Vestsjælland at emigrere til Amerika,
men da mange var retsligt forfulgte, blev dette nægtet. I stedet ud
skibedes de fra Korsør i november 1847 for at bosætte sig i fristaden
Fredericia. Biskop Mynster anbefalede også i denne sag retsforfølgel
se efter loven, dersom "ikke al Orden og Tugt skal ophøre i Landet!”

Niels Nielsen
1809-1887
Niels Nielsen var blandt
de vakte på SydvestSjællandi 1830erne.
Hans baptistiske
synspunkter fik han ved
læsning af Rasmus
Sørensens bog "Hvad er
den hellige, almindelige
Kirke?” Han blev
forstander for alle
baptisterne på (Midt-)
Sjælland 1842-1857,
herefter for den Vest
sjællandske menighed
indtil 1865, da han
emigrerede til Amerika.
På Midtsjælland fik han
rejst en kirkebygning,
udgivet et par salme
bøger og kæmpede bravt
efter 1860 for at få
gennemført årlige kon
ferencer - i alt dette blev
han en forløber for
Købner, der fra Køben
havn løste disse opgaver
efter 1865.
Niels Nielsens anseelse
var stor blandt danske
baptister - i 1845 blev
han forstander for den
nye menighed i Køben
havn, og i 1847 var han
den ivrigste modstander
af Mønster på
"topmødet” ved Slagelse.

Efter grundlovens komme rejste "De hellige Brødre" igen på landet til Givskud og Hvejsel sogne, hvor deres menighed voksede. I 1940
blev deres menighed — som Verdens børn 100 år tidligere kaldte fri
syndere i stedet for syndefrie! — en del af Det danske Baptistsamfund,
den nuværende Givskud menighed.
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Hjemkomst
F. O. Nilsson
1819-1881
(øverst til venstre på
næste side)
Svenske baptisters
første forstander fra
1848-51.1 landflygtig
heden i København blev
han forstander for de
splittede københavnske
baptister indtil
sommeren 1853: ”Den
københavnske menig
hed er sådan, at jeg
skammer mig ved at
beskrive den. Jeg kan
ikke beskrive de kvaler,
den har forårsaget mig.
Jeg nedlægger derfor
mit embede som pastor
for dem”! Derpå emi
grerede Nilsson sammen
med den første gruppe
danske og svenske
baptister - i alt ca. 70
danske, hovedsagelig
fra Midtsjælland.
Nilsson døde i Amerika.

Set fra Hamburg var den danske baptisme en gren af den nyere euro
pæiske baptisme, der havde Oncken som sin selvskrevne leder. Efter
bruddet med Mønster stod Oncken nu over for at skulle finde et nyt
samlende midtpunkt, en lederskikkelse i Danmark. Ingen af de her
værende blev foretrukket. Den danske baptismes "Formand og Le
der i benved 20 Aar” fandt Oncken i London.
Det blev A. P. Førster. Denne kom via et flygtigt bekendtskab med
Oncken i Hamburg til London i 1842. Året efter aflagde han et kort
besøg hos baptisterne i sin fødeby, København, hvorefter han blev
døbt i London blandt ’The Strict Baptists” - et lille konservativt sam
fund af engelske baptister, der teologisk set lignede hamburgerne.
Efter bruddet med Mønster havde Oncken både i London og i Ham
burg arbejdet for Børsters hjemkomst som missionær. På Strict Baptist-årsmødet i London 1846 udtalte han, at det protestantiske Dan
mark var lukket for de tyske baptister:
Men der opholder sig her i England en broder, der er dansker; Her
ren har lagt ham på sinde at rejse hjem for at forkynde evangeliet
for sine landsmænd. Hvis I vil understøtte ham, vil vi prise Herren
og fatte mod!
Året efter talte Førster for sin egen tilbagerejse:
Baptistmenighederne i Danmark står svagt, idet de mangler brød
re, der kan vejlede og undervise dem. Der har også været nogen for
virring, som gør det endnu mere påkrævet, at en eller anden bør
tage dertil i det håb at genskabe enighed i evangelieforståelsen.
Men også i Hamburg havde Oncken lagt tingene til rette. På det om
talte møde her i august 1847, hvor danske baptistledere var kaldt til
samråd, var også Førster på dagsordenen. Da Oncken havde indviet
dem i sin plan og de store forventninger, han nærede til den, ud
trykte ”afle brødrene deres villighed til at samarbejde med broder
Førster i tilfælde af, at han blev udsendt”.
Førster kom i marts 1848 til København, hvor han bosatte sig. Af
englænderne blev han aflønnet ”for at rejse omkring som missionær
og hjælpe menighederne”, men forstander for en enkelt menighed
måtte han ikke blive - den københavnske menigheds forsøg herpå
var resultatløse. Ukendt med de danske baptister gik han på Onckens opfordring i gang med opgaven.
Året efter kom endnu en årgang 1819 hjem; denne gang fra USA. Li
gesom Førster var også F. L. Rymker rejst fra Danmark, før der var
baptister her i landet. Som sømand kom han i forbindelse med ’The
Mariner’s Church” i New York, hvor han 1845 blev døbt - efter en
skibsulykke, der kostede ham det ene ben. Men udstyret med et træ
ben og en beskeden missionærløn tog også han bopæl i sin fødeby Stige udenfor Odense. Hans opgave var primært at drive mission
blandt søens folk. De to hjemkomne lærte snart hinanden at kende.
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Rymker var ikke den eneste. I disse år var trafikken på verdenshave
ne stor, og søfarten beskæftigede mange. Mission blandt sømænd
blev hurtigt et effektivt middel til evangeliets fremme. 11828 danne
des den første nordiske sømandsmission — så langt borte som i New
York. Foruden et opsøgende arbejde i de fremmede havne blev blik
ket snart vendt mod de omvendte sømænds hjemlande, hvortil de
blev sendt med evangeliet - understøttet af ”The American Seamen’s
Friend Society”.

A. P. Førster
1819-1889
Indtil 1837 boede
Førster i København,
hvorpå han tilbragte 20
år i Tyskland og
England. I London læste
han teologi og blev
herfra sendt til
Danmark som baptist
missionær. Som sådan
arbejdede han for sit
engelske missions
selskab her i landet
indtil 1865. To år senere
emigrerede han.
I Amerika blev han
gennem 25 år en meget
søgt læge. "Han vedblev
indtil slutningen af sit
liv med at være en
overbevist kristen,
særdeles velbevandret i
Skrifterne, sand i troen,
brændende i ånden og
højt agtet”, skrev
Kansas baptister i
Førsters nekrolog.

Den første, der på denne baggrund blev sendt til Skandinavien, var
svenskeren F. O. Nilsson. Han arbejdede fra slutningen af 1839 i Go
teborg - stort set uforstyrret, idet han var blevet omvendt blandt
amerikanske metodister. Men efter at Nilsson var blevet døbt af Oncken i Hamburg i juli 1847, fik han problemer, idet Oskar I landsforvi
ste ham med baggrund i den svenske lovgivning. I juli 1851 kom han
således til København, hvor han arbejdede sammen med både Først
er, Rymker og Ryding. Sidstnævnte blev ansat som sømandsmissi
onær i 1854 af det nævnte Seamen’s Friend Society med opgaver i så
vel danske som svenske havne. Pionérerne i sømandsmissionen her
hjemme blev de ovennævnte baptister.
Førster redegjorde for de kirkelige forhold i Danmark, inden han forlod London i 1847.
At han ikke kendte til den gudelige vækkelses kredse fremgår tydeligt af hans skildring:
Jeg voksede op i den lutherske kirke, som er landets statskirke. Ikke desto mindre var
de, som jeg var omgivet af, totalt blottede for sand kristendom. Alle forældre i Danmark
er tvunget til at lade deres børn bestænke og konfirmere i Statskirken; og det betragtes
som nødvendigt, hvis man vil respekteres, at tilhøre denne kirke. Jeg har aldrig
blandt mine landsmænd mødt én, som elskede, nej endnu mere, som kendte Frelseren.
Den meget sørgelige uvidenhed med hensyn til kristendommen præger alles tankegang;
du kan høre folk tale om Guds ord, som om det virkelig ikke var andet end sjov opdigtet
historie. Åndelig trældom hersker i landet fra syd til nord, fra øst til vest. Er det så
mærkeligt? Folk er helt afhængige af præsteskabet. Og er disse alle gudfrygtige mænd,
som ikke afholder sig fra at forkynde hele Guds frelsesplan? Bestemt ikke! Du kan måske
nu og da møde én, som er rigtigt indstillet; men hovedparten har ikke mere tilovers for
kristendommen end en købmand for sin forretning, hvis ikke det var for vindings skyld.
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Udsyn nordover
De danske baptister fik ikke blot kontakt med tyske, engelske og
amerikanske trosfæller. De rettede også deres opmærksomhed mod
vore skandinaviske broderfolk - med henblik på missionsvirksom
hed.
Kontakt til de norske vakte kredse - haugianerne - havde Mønster
allerede, inden hans gudelige kreds brød med vækkelsen. Blandt de
første elleve fra denne kreds, der dannede den københavnske menig
hed, var der en nordmand, Enoch Svee. Tidligt talte de i menigheden
om et missionsfremstød i Norge. Af Mønsters breve til Sommer, se
kretær i ”Det amerikanske og udenlandske Bibelselskab,” fremgik
det, at Mønster her søgte og fik støtte til at udsende Svee og A. F.
Mønster som missionærer til Norge. Planen blev realiseret i samar
bejde med Oncken. Om Svee skrev han i maj 1842, at han skulle bru
ge sin tid som missionær og som bibelkolportør. Kort efter rejste Svee
til sin fødeegn i nærheden af Trondheim, hvorfra han var kommet til
København i 1837 med stipendium fra byens lutherske missionsfor
ening for at uddanne sig til missionær! A. F. Mønster fulgte ham; her
om skrev det liberale ”Kjøbenhavnsposten” i april 1843:
Vi haabe, at Nordmændene — blandt hvilke Student Mønster ophol
der sig for at stifte en baptistisk Menighed - ville vise vor Regering,
hvorledes man kan i et evangelisk-luthersk Land vise Baptisterne
al mulig Tolerance og endda besinde sig og regere vel.
Svee døde allerede i september 1843, kun 27 år. A. F. Mønster forlod
igen Norge, og noget synligt resultat af deres missionsarbejde kan
ikke spores. Norge var derfor fortsat i Onckens tanker - og igen på
tale ved Førsters afrejse til Danmark. Men Førster nåede aldrig så
langt.
Det blev først fra oktober 1857 ved Rymkers indsats, at baptismen
slog rod i Norge - i Skien-området. Her brød den danskfødte præst

Blandt baptismens pionérer findes der ingen billeder af F. L. Rymker (Odense),
O. N. Føltved (Aalborg) og A. F. Mønster (København). Sidstnævnte var P. C. Mønsters
yngre broder. Han studerede teologi på Københavns Universitet i 1835-36, var derpå
huslærer, indtil han genoptog studiet i efteråret 1839. I 1840 rejste han til Hamburg og
blev her døbt af Oncken. A. F. Mønster foretog i januar 1842 de første dåbshandlinger på
Midtsjælland, hvorfor han blev sat i Sorø arrest. Alt imens lå hans kone dødssyg i
København. På grund af myndighedernes mangel på smidighed nåede Mønster kun lige
akkurat at tale med hende ”i en Politi-Betjents Nærværelse”, inden hun døde.
A. F. Mønster var en stridens mand. Han stod på Førsters side i det baptistiske skisma.
11851 brød han med Førster. Herefter spillede han ingen rolle blandt danske baptister.
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G. A. Lammers 1856 med stats
kirken og dannede sin egen ”fri,
apostolsk-christelige Menighed”.
Barnedåben var årsag til stats
kirkens fordærv, men ”gendåb”
ville han ikke vide af. Denne in
konsekvens banede sammen
med Rymkers uselviske indsats
vej for dannelsen af den første
baptistmenighed i Norge i 1860i Skien!
Ry ding havde i 1843 forsøgt mis
sionsarbejde i Sverige, men for
gæves. Derimod blev F. O. Nilssons arbejde blandt de svenske
vakte - låsarne - afgørende. Kort
efter sin egen dåb i Hamburg,
august 1847, sendte han bud til
Oncken efter hjælp, idet der var
basis for dannelse af en baptistmenighed i Goteborgs omegn. Oncken
sendte Købner af sted, men hans rejse blev afbrudt af uvejr - han
landede ”halvdød af Søsyge” på Sjælland. Herpå deltog han i de dan
ske baptisters ”topmøde” på Vestsjælland, september 1847. I anden
omgang dirigerede Oncken nu Førster til at foretage den første ulov
lige dåbshandling på svensk grund. Det skete i september 1848 nær
Varberg. Efter en lille uge i Sverige kom han uden søvn i fire dage
"udkørt” til København. Ugen efter skrev han:

Anders Wiberg
1816-1887
Præst i Svenska Kyrkan
(Folkekirken) indtil
1851. Kort forinden
havde Wiberg været i
Hamburg, hvor han
mødte baptisterne.
Hjemme i Sverige igen
begærede han afsked og
udgav skriftet "Vilkan
bor dopas? och Varuti
består Dopet?” Skriftet
var på 300 sider. På
grund af den storm, som
bogen rejste i Sverige,
rejste Wiberg i juli 1852
via København til
Amerika på rekreation.
På gennemrejse i den
danske hovedstad blev
han døbt i Øresund af
F. O. Nilsson.
Wiberg blev svensk
baptismes mest indfly
delsesrige leder efter sin
hjemkomst i 1855 indtil
sin død.

De længtes inderligt efter, at der skulle komme en at hjælpe dem,
men de havde næsten opgivet håbet om at se nogen allerede dette år,
da sommeren næsten var forbi. Der var ialt otte dåbskandidater. Da
aftenen kom, gik vi ned til strandbredden, men da vi kom dertil,
trak tre af dem sig tilbage. Der blev så kun døbt fem, men det er kun
begyndelsen i Sverige...
Svensk baptisme ekspanderede hurtigt - ikke mindst fordi den tidli
gere lutherske præst A. Wiberg lod sig døbe i København i juli 1853.
Dåben forrettedes af F. O. Nilsson, forstander for den derværende lil
le menighed, på Wibergs vej til Amerika, hvorfra han vendte tilbage
til Stockholm i 1855 som de svenske baptisters selvskrevne leder.
Væksten skyldtes foruden Wibergs egen dygtighed også, at han i
USA forstod betydningen af at knytte direkte og stærke bånd mellem
den svenske og den amerikanske baptisme. Svenskerne trak sig der
for hurtigt ud af Det tyske Forbund.
Svenske baptistpræster hjalp i to korte omgange den splittede køben
havnske baptisme i 1850erne, men hjælpen gik især den modsatte
vej, idet der inden udgangen af 1857 blev dannet ikke mindre end 11
menigheder i Skåne og Blekinge - væsentligst som en udløber af den
københavnske baptisme.
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Forener Eder
I juli 1848 sammenkaldte baptistmenighedens forstander i Berlin,
G. W, Lehmann, menighederne i Preussen til en konference, idet han
klart så, at de enkelte menigheder ikke blot burde bevare deres selv
stændighed, men også finde sammen i et fælles virke. Oncken deltog
med skepsis, men blev overvældet, rejste hjem og indbød straks samt
lige menigheder til den første forbundskonference. Nu skulle den
europæiske baptisme organiseres efter amerikansk forbillede.
Konferencen fandt sted i Hamburg i januar 1849. Oncken og Leh
mann ledede de godt og vel 50 delegerede fra menighederne. Heraf
var de tre danske, nemlig Førster, Føltved og H. P. Jensen — de to sid
ste fra Aalborg. På mødet skabte man et "Forbund af de døbte Christnes forenede Menigheder i Tyskland og Danmark”. Centrum i For
bundet blev Hamburg, hvor der skulle afholdes forbundskonference
hvert tredie år. Hensigten var naturligvis at sikre enhed i trosopfat
telsen, at styrke fællesskabet og koordinere missionsarbejdet - samt
udarbejde en fælles statistik over virksomheden. Afgørende blev i
denne sammenhæng valget af Forbundets teologiske grundlag; her
valgte man de tyske baptisters trosbekendelse fra 1847, udarbejdet
af Købner. Forbundet blev inddelt i fire geografisk bestemte Forenin
ger, hvoraf de danske baptister udgjorde den sidste, med centrum i
København - Lehmanns Preussen blev den første, Onckens Nordvesttyskland den anden, Midt- og Sydtyskland, hvortil Købner snart
kom, den tredie. I disse Foreninger skulle der holdes årlige konferen
cer. Til at varetage fælles interesser mellem konferencerne og til at
bilægge evt. stridigheder i menighederne valgtes der "ordnende
brødre” - såvel i Forbundet som i Foreningerne. I Den danske For
ening valgtes Førster - i Hamburg i januar 1849 af de tre nævnte
brødre - som den første blandt disse i Foreningen. I kraft heraf tjente
han også som "ordnende Broder” i Forbundet. Indtil foråret 1865 for
blev han i denne position både i Foreningen og i Forbundet — i det
mindste af navn. Derfor deltog han også sammen med forskellige
danske brødre i alle Forbundskonferencer i nævnte periode.
De danske baptister var herefter organisatorisk set forenet - samlet
under navnet "De døbte Christnes forenede Menigheder i Danmark”.
Et dansk "kirkesamfund” var blevet til, skabt på et kirkemøde i ud
landet med tre danske deltagere - nemlig én af de engelske baptister
nylig ansat missionær og to repræsentanter fra én enkelt menighed!
Alligevel dannede det skabte epoke. På Forbundets konferencer hen
tede danskerne inspiration og fik bevilget økonomisk hjælp, her drøf
tede man teologiske og missionsmæssige spørgsmål - og tog ved lære
af de langt større tyske menigheder. Forhandlingerne på den første
Forbundskonference blev retningsgivende for arbejdet. På For
bundsplan drøftede man spørgsmål om uddannelse af missionsarbej
dere og om en mulig fælles indsats i ydremission. Man vedtog at hen
vise sidstnævnte til de enkelte Foreningers egen afgørelse - Oncken
var imod, for der var nok at gøre hjemme. Lehmann ville give én
pfennig til hedningerne hver gang, han havde to! Man anbefalede li
geledes hver Forening at udsende et missionsblad og at udgive en sal-
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Forsiden af Protokollen
over Konference-For
handlingerne i Hamburg
i året 1849. Konferencen
bestod af 56 repræ
sentanter fra ”De døbte
Christnes Menigheder i
Tyskland og Danmark”.
Protokollen med bilag
var på 80 sider. Efter
hver Forbundskonfe
rence blev der udsendt
lignende dokumenter,
der redegjorde for sam
taler og beslutninger.

dfemriitfecn flctauftcr ^^riftcn
in T!futfd)(ifnl) unfc ©anemorf.

Sei

3,

©.

O n tf c n.

s eeoee-oectGocsecccsoccocai..
(t'rtrutft t>ci 3, (S. J. SnteViti-

mebog. Forbundskonferencen havde ingen myndighed over de enkel
te menigheder, men der fulgte henstillinger med de delegerede hjem
- kirketugt skulle øves enten ved offentlig formaning eller ved ude
lukkelse efter menighedens beslutning; vielse burde ske i menighe
dens midte, hvis landets love tillod det; søndagsskoler burde oprettes,
ligesom baptisternes børn ikke måtte undervises af ugudelige lærere,
men i deres egne skoler o.s.v. På det etiske område fulgte der lignen
de henstillinger, især med forbud mod brug af nydelsesmidler som
spiritus og tobak m.m.
Med ”De døbte Christnes forenede Menigheder i Danmark” var der
skabt ordnede rammer omkring baptismen her i landet. Om der blev
indhold at fylde dem med, måtte tiden og "brødrene” vise.
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Lovsyng Herren
11840erne havde menighedslivet vanskelige kår. Når man samledes
til gudstjeneste - "Opbyggelse” - skete det i byerne i lånte eller lejede
lokaler. I Aalborg var elendigheden størst, idet menigheden holdt til
i skiftende lejemål; en overgang måtte man bruge Føltveds hus, fordi
"den lejede Stue blev udlejet til Tømmermændenes Krohus”! I Kø
benhavn kunne Mønster indbyde til gudstjeneste på "Hotel Skandi
navien”, mens Førster klagede over, at den i 1845 stiftede menighed
mødtes i "et Baggaardslokale, hvortil man kom via et Trappeløb”.
Mangel på et ordentligt lokale, hvortil man kunne indbyde "respek
table Folk”, var et af menighedens hovedproblemer. På landet mød
tes menighederne til "Opbyggelse” hos bønderne - oftest i "Huller og
Huse”. Førster skrev:
De er så fattige, at de ikke har et eneste kapel i hele Danmark. De
samles i lave hytter, som består af 4-5 rum, og som er ulideligt var
me. Disse er fyldte til bristepunktet også i køkkenet og gangene.
Folk står eller sidder, hvor de kan. Jeg har ofte stødt hovedet mod
loftsbjælkene. Lokalerne er ikke bedre end faldefærdige hytter. 1
kender ikke noget lignende i England. Hvis I var der, ville I løbe fra
sådanne møder...!
Selve opbyggelsen har været enkel. Baptistprædikanten læste en
selvvalgt bibel-tekst og aflagde derpå et skriftbundet vidnesbyrd.
Denne praksis var ny, idet Bibelen sjældent blev brugt i de gudelige

Titelbladet på den første
salmebog udgivet af
danske baptister. ”Aandelige Sange” udkom i
1847 i P. C. Mønsters
menighed. Den inde
holdt 118 salmer, hvoraf
de 46 var Brorsonsalmer. Af titelbladet
fremgik det, at hensig
ten med udgivelsen var
”at faae en Samling af
Sange, som Daabsmenigheden yndede, til
den bekjendte Melodier,
og at faae en lille
Sangbog, som man
bequemt kunde have
hos sig, og endelig at
forskaffe Menighedens
Kasse en lille Indtægt.
Ved at tage disse Hensyn
i Betragtning, vil man
kunne forklare sig
Grunden til Samlingens
blandede Valg, dens
Uregelmæssighed, dens
hile Format og dens høje
Priis”! - Salmebogen
blev genoptrykt i 1865
”for at opfriske Mindet
om svundne Dage”!
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kredse, hvor der blev læst fra en prædikensamling. Af salmer var
Brorsons de foretrukne ligesom i de gudelige kredse. Brorsons salme
bog var ”næst efter Bibelen baptisternes kæreste bog”. Til opbyggel
sen børte også flere bønner - og undertiden velsignelsen. I Aalborg
blev ”Søstrene”s adfærd ofte drøftet; i april 1844 vedtoges, at ”ingen
Kvinde burde møde i Forsamling med utildækket Hoved”, men be
stemmelsen voldte adskillige kvaler.
Dåbshandlinger foregik overalt udendørs - ved havet, i søer og vand
løb. I perioden 1843-44 blev dåbshandlingerne i Mønsters menighed
dog foretaget indendørs i et dåbskar. Det blev anskaffet for at imøde
komme myndighederne, da Mønster ansøgte om religionsfrihed. I
dette hvidmalede blikkar blev ikke færre end 130-140 personer døbt,
inden politiet i juni 1844 konfiskerede det - uden virkning, da der er
"Vand nok i Øresund”! Udendørs døbte man både sommer og vinter
- med eller uden is!
Blandt mange baptister var dagliglivet i første halvdel af 1840erne
præget af politiforhør og retssager. De færreste tænkte politisk, men
når de vendte sig mod den vantro verden og angreb den officielle kir
ke, fik det politiske følger. De fleste levede i ringe kår, hvorfor bøder
og udpantninger ramte hårdt. Ofte hjalp man hinanden indbyrdes,
og i menighederne praktiseredes fattighjælp. Baptismen vandt det
store flertal af sine tilhængere i de laveste samfundslag - blandt tje
nestefolk, indsiddere, husmænd og håndværkere. Blandt de jævnt
stillede fandtes nogle gårdmænd, mens kun få med boglig uddannel
se blev baptister. Fattigdommen var stor - og hygiejnen ringe, især
på landet:
Nogle steder véd de ikke, hvad godt de skal gøre mig; så giver de
mig fløde at drikke! Visse steder må jeg spise gryn sammen med 6
eller 12 andre fra den samme tallerken, og det er oftest med træske
er, hvoraf nogle er så ru, at når man først har fået dem ind i mun
den, har man det største besvær med at få dem ud igen. Og de bliver
aldrig vasket, men de er gjort rene på en ganske original måde, der
ikke stemmer overens med kultiverede fornemmelser! — skrev Først
er.
Ofte bevirkede overgangen til baptismen, at folk blev hentet ud af så
vel kriminalitet som drikfældighed. Afholdsbevægelsen fulgte med
Hamburg-baptismen til Danmark. Den tidligere omtalte Dr. Baird
introducerede ædruelighedsarbejdet i den nystiftede københavnske
menighed, hvor det fik sin første modtagelse her i landet. A. F. Møn
ster oversatte 1841 Bairds knap 400 sider store bog om afholden
heds-bevægelsens historie i USA, og Rasmus Sørensen drog samme
år til Himmelbjergmødet, hvor han holdt en vægtig afholdstale og ud
delte sin afholdspjece, trykt hos Oncken i Hamburg. Baptismens bi
belsyn og menighedsdannelser skabte således nogle kristne fælles
skaber med en diakonal bevidsthed og muligheder for en bedre social
position i dagligdagen.

Menigheden i Aalborg
togi 1845 ”den af Broder
H. P. Jensen anskaffede
og givne Menigheds
kasse” i brug. I en lille
håndskrevet bog med
titlen "Bestemmelser for
den oprettede BaptistMenigheds-Kasse, der
er bestemt til at gemme
Menighedens Penge og
Regnskabsvæsen” hed
der det: "Kassen er af
Egetræ, forsynet med 3
forskellige Laase med
Nøgler, saa at hver af de
3 Kassebestyrere (det er
Forstanderen og 2
Menighedstjenere) har
sin Nøgle; saaledes kan
intet komme ud af eller
ind i Kassen, uden de
alle 3 er tilstede”!
Billedet viser
kassebogens forside.
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Frihedens time
I den gudelige vækkelse blev kravet om større kirkelig frihed inden
for statskirkens rammer rejst gentagne gange i 1830erne. Men bap
tisterne var de første, der brød landets love, trådte ud af statskirken
og krævede religionsfrihed for alle.
Retsgrundlaget for kirken indtil 1849 fandtes i Kongeloven fra 1665.
Kongeloven omtalte ingen kirke, og den indeholdt ingen egentlig kir
keforfatning. Statsforfatningen indbefattede også kirken, kirke og
stat var ét. Danmark var ”en kirkelig stat”, hvor den enevældige
konge var indsat som konge af Guds nåde og besad både den kirkeli
ge og verdslige magt. Dette "statskirkelige princip” gav kongen både
ret og pligt til at opretholde den lutherske gudsdyrkelse og trosenhed
- trådte man som dansker ud af kirken, "forlod” man også staten!
Længe havde de faktiske kirkelige tilstande stået i et grelt misfor
hold til lovens strenge krav - og opløsningen på det kirkelige område
skred hurtigt frem, takket være Kancelliets passivitet. 11848 ringe
de revolutionens klokker friheden ind over det meste af Europa.
Også herhjemme var de liberale strømninger i anmarch. I foråret
blev en overvejende liberal regering dannet og en grundlovgivende
forsamling indkaldt for at give riget en demokratisk forfatning. Poli
tistaten skulle afløses af retsstaten, enevælden af folkestyret. Tone
angivende i hele forfatningsdannelsen blev D. G. Monrad, kultusmi
nister med kirke og skole under sig. Med martsministeriet 1848 faldt
enevælden i realiteten, hvilket hurtigt gavnede baptisterne. I maj
1848 blev midtsjællandske baptistbørn fritaget for skolens religions
undervisning, mod at de ’Torøvrigt deeltage i den øvrige Underviisning”. I juni fulgte den vigtige amnestiplakat, der ophævede enhver
retsforfølgelse, som skyldtes de ulovlige møder med tilhørende dåbs
handlinger. Og i december samme år blev der givet dispensation fra
tvangsdåb, indtil børnene ”have opnaaet den fastsatte Alderstermin,
16 Aar”; i stedet skulle navngivning finde sted.
Amnestiplakaten fra
juni 1848. Teksten lød:
”Paa Ministeriets derom
nedlagte allerunder
danigste Forestilling, har
det behaget Hs. Maj.
Kongen at bifalde: At
der meddeles Amnesti
for dem som maatte
være under Forfølgelse
eller domfældte for
Afholdelse af Gudelige
Forsamlinger eller
Foretagelse af Daabshandlinger.”- Plakaten
var underskrevet af
Kultus- og Undervis
ningsminister
D. G. Monrad, og den må
regnes som danske
baptisters "Magna
Charta”.
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Med Grundloven af 5. juni 1849 blev Mønsters ønske fra sommeren
1840 om almindelig religionsfrihed opfyldt. Der var nu tilvejebragt et
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D. G. Monrad
1811-1887

nyt forfatningsmæssigt retsgrundlag; individets ret var sikret også
på det kirkelige område. I Grundloven hed det:
Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den
måde, der stemmer med deres overbevisning. Og ingen kan på
grund af sin trosbekendelse berøves adgang til den fulde nydelse af
borgerlige og politiske rettigheder.

Som ung teolog og
magister i orientalske
sprog trådte Monrad
frem i 1840erne, og skønt
ikke-jurist var det ham,
der i juli 1848 mødte op
med det færdigt for
mulerede udkast til den
danske grundlov, der så
dagens lys i sin endelige
form 5. juni 1849.
11863 overtog Monrad
posten som statschef, og
det blev således ham,
der indkasserede neder
laget til Tyskland i juli
1864 - og fik skylden
derfor. Ingen dansk
politiker har tiltrukket
sig eftertidens interesse
som biskop D. G. Monrad
- han blev den politiske
liberalismes banebryder.

Loven sikrede religionsfrihed, men ingen lighed. Den hidtidige
"statskirke” blev som "folkekirke” privilegeret, idet den understøttes
af staten. "Folkekirke" var et nyt begreb, brugt af Monrad om den
evangelisk-lutherske kirke, "hvori den overveiende Deel af Befolk
ningen befinder sig”. Mod bedre vidende, men belært af erfaringen
som rejsemissionær i folket, bedømte Førster situationen således:
"Folkekirken” er et nyt navn, som blev givet i Rigsdagen til Stats
kirken, og faktisk er det det bedste navn, de kunne give den, fordi
det slet ikke angiver, hvad slags kirke, der er tale om. Det kunne
være en hedensk kirke!
Grundloven indeholdt to løfteparagraffer - "ved lov” skulle Folkekir
kens og de øvrige trossamfunds forhold ordnes. Denne formulering,
der sigtede mod frie kirker med egen forfatning, kom efterhånden til
at betyde "ved love”, der langs ad vejen blev udformet og vedtaget af
rigsdagen med eller mod kirkernes vilje. Løfteparagraffen omsat til
følgelove sikrede baptisterne ret til selv at undervise deres børn i pri
vate skoler og til at indgå ægteskab for den verdslige øvrighed - bor
gerlig vielse - fra april 1851. Tvangsdåben blev først ophævet ved lov
i 1857 - indtil da skulle der ansøges om udsættelse af dåben i hvert
tilfælde. Men baptisterne måtte fortsætte med at udrede deres andel
i "præsteofferet”, selv om de var udtrådt af folkekirken. Baptister,
der var uddannet som lærere, kunne ikke opnå ansættelse i den of
fentlige skole, og baptistpræster måtte ikke forrette begravelser på
landets kirkegårde. For baptisterne var friheden grundlovssikret,
men ligheden haltede, og broderskabet udeblev - forskelsbehandling
fra kirkelige myndigheder og hån fra gadens pøbel fortsatte.
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For åbent tæppe
Den "anonyme Pasquil”
er aldrig fundet. Førster
omtalte et "dokument af
nogen længde, der var
skrevet af brødrene
Oncken og Købner fra
Hamburg, hvori de
påpegede de grunde, som
havde ført menigheden i
Hamburg til at hæve
forbindelsen med
Hr. Mønster og ophøre
med at anerkende ham
som en broder i Kristus”.
Det er givetvis det
dokument, som Mønster
i Berlingske Tidende
omtalte som ”en anonym
Pasquil, som det hamburgske Forstanderskab
i flere Afskrifter
hemmelig have ladet
circulere og udbrede i
Danmark”. Ifølge Føltveds Dagbog blev det
gennemdrøftet på "top
mødet” i september
1847. Dets eksistens er
således velbe vidnet, men
det er endnu aldrig
dukket op ...

Grundloven var et krigstidsarbejde. Den blev til under treårskrigen
1848-50. Den slesvig-holstenske krig forværrede naturligvis den na
tionale modsætning mellem danske og tyske interesser. Dette blev i
den grundlovgivende forsamling koblet sammen med bruddet mel
lem den danske og tyske baptisme her i landet. Det var - ikke uven
tet! - biskop Mynster, der provokerede denne storvask for åbent tæp
pe i det førende københavnske dagblad, Berlingske Tidende. Biskop
pen udtalte, at der ”her i Stiftet drage en hamborgsk Emissair om for
at udbrede den baptistiske Lære”!
Førster greb først pennen, idet han hævdede, at der ikke var nogen
hamborgsk baptistagent i landet. Dette kaldte Mønster frem. Han
hævdede, at hans menighed intet
Samquem har med den hamborgske Baptistmenigheds nuværende
Forstanderskab eller med nogensomhelst, der med rette kunne an
ses for Danmarks og Danskhedens, indbefattet de danske Bapti
sters, Selvstændigheds Fjender.
Biskop Mynsters udsagn kunne derfor ikke være rettet mod Møn
ster, der samtidig hævdede, at netop Førster var den nævnte ham
borgske udsending, idet
A. P. Førster for et Aarstid siden er ankommet hertil fra Hamborg
med det Hverv at udbrede den Hamborgske-Baptistiske Lære i
Danmark i Overensstemmelse med en afBaptist-Forstanderskabet
i Hamborg i Trykken udgivet Troesbekjendelse, samt derhos søge
at formaae saa mange af de danske Baptister som muligt til at an
tage og underkaste sig deres Lærdomsform og Autoritet.
Herpå rykkede baptistmenighedens ledere i Hamborg Førster til
undsætning. Med Onckens og Købners indlæg skiftede debatten ka
rakter - nu drejede den sig om "Mønsters Charakteer”, om en ”eiendommelig Snuhed” hos ”en underfundig Mand”, og om udenlandske
baptisters anerkendelse af de rette danske trosfæller. Altså om vigti
ge aspekter ved bruddet i den danske baptisme fra september 1847.
Mønsters påstand, at Førster skulle være den "hamborgske Emis
sair”, kaldte hamburgerne ”den usleste Usandhed” - selv om Førster
nu på Onckens initiativ og for englændernes penge arbejdede her i
landet.
Herpå fulgte i august Mønsters hovedindlæg om skismaet mellem
”den dansk-evangeliske baptisme” og ”den af de udenlandske bapti
ster anerkendte danske baptisme”. Mønsters stil var elegant og præ
cis - og han indrømmede, at der "unegteligen er nogen Skyld paa
begge Sider”. Især var han opbragt over ”en anonym Pasquil”, som
hamburgerne - "Pasquillanten er i Hamborg sikker nok”! - i et par
år havde ladet cirkulere blandt danske baptister. Dette ”Skamskrivt”, hvori Mønster og flere navngivne respektable personer blev
"prostituerede”, blev oplæst for menighederne — også i Ishøj, hvor
man straks udleverede det til Mønster!
Fem måneder senere fremkom Førsters modangreb, hvor han udfør
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ligt behandlede et sagsforløb, der lå forud for hans komme til landet!
Den mellemliggende periode havde han brugt til at fremskaffe atte
ster på, at engelske og amerikanske baptister ikke anerkendte Møn
sters menighed. Mønster trak sig herpå ud af debatten med en kort
"Erklæring”, hvori han nægtede at gennemarbejde Førsters "selv
modsigende curiøse Væv”. Om anerkendelsen skrev han:
Jeg har været fængslet, tiltalt og dømt for saadanne Anerkjendelsers Skyld. Foruden Guds og mit Samfunds Anerkjendelse er mig
kun een til af Vigtighed - min Konges og Folkerepræsentationens.
Udenlandske erklæringer betød intet i danske myndigheders øjne,
sluttede Mønster. Førster svarede en uge senere, at nu havde han op
nået, hvad han ville, at alle skulle vide:
Hverken jeg eller nogen anden af de danske Baptister, med hvem
jeg staar i Samfund, ej heller de tydske, engelske og amerikanske
Baptister, staar i Forbindelse med P. C. Mønster.
For biskop Mynster drejede sagen sig om at afsløre en tysk baptist
missionær på arbejde i Danmark. For Førster endte det med et
spørgsmål om udenlandsk anerkendelse af den "rette" danske baptisme! En erklæring vedtaget i Mønsters menighed sluttede den of
fentlige storvask. Om anerkendelsesspørgsmålet udtalte menighe
den:
Uagtet alle Fjendtligsindedes Bestræbelser har dog vort Samfund
sin bedste og Varigste Anerkjendelse deri, at det blomstrer i ind
byrdes Kjærlighed og Fred.
De københavnske
baptisters fejde kunne
læses i Danmarks ældste
endnu eksisterende avis,
der fra 1833-1935 hed:
"Berlingske politiske- og
Avertissements-Tiden
de". Debatten rasede fra
16. maj 1849 til 15.
marts 1850.

Et eksempel på den hårde, personlige polemik i Berlingske Tidende skal anføres.
Førster og hamburgerne var blevet fortørnet over, at Mønster værdineutralt havde kaldt
førstnævnte "Cigarmagersvend”. Hertil bemærkede Mønster, at ”jeg har jo ikke
kjendt Dem, eller talt med Dem i anden Skikkelse, og hvorledes kunde jeg vide, at De i en
Haandevending var bleven Theolog og Mathematiker m.M.... eller indseer De ikke,
at en god Cigarmagersvend er i fornuftige Folks Øjne mere værd, end en daarlig Hvadsomhelst. Jeg er Graveur, og naar nogen benævner mig Graveur Mønster, har det en
god Klang i mit Øre. ... Jeg giver mig ikke ud for "studeret Theolog”, men jeg veed, at en
stor Theolog, som hedder Paulus, ikke skammede sig ved at han arbeidede som
Teltmagersvend hos Mester Aquillas, men roser sig endogsaa deraf-af ham har jeg lært
meget, - gak De hen og gjør ligesaa”!
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Mormonerne
Mønster var uden sammenligning den bedst kendte blandt de køben
havnske baptister sidst i 1840erne. Hans menighed "befandt sig i kri
stelig Henseende i en blomstrende Tilstand”. Den talte knap 400
medlemmer, der holdt "Gudstjeneste i Hotel Skandinavien paa Hjør
net af Kongens Gade og Kongens Nytorv”.
Den i Grundloven sikrede religionsfrihed var ikke et halvt år gam
mel, før mormonerne i Utah besluttede at gøre København til mor
monmissionens skandinaviske centrum. Den første missionær an
kom i maj 1850. Han havde studeret forholdene grundigt; om Møn
sters menighed skrev han:
De var helt og holdent uafhængige afalle andre baptister, ja, snare
re foragtede af dem. Derfor så jeg på dem som ”de forberedte ger
ninger” for Guds kirke i dette land.
I juni ankom den "amerikanske lære”s hovedtrop — tre veltrænede
missionærer. Den første søndag tilbragte de i Mønsters københavnske
menighed:
Mønsters væsen og udseende tilkendegav ydmyghed, oprigtighed og
gode forstandsevner. Hans samfund er ham tilsyneladende meget
hengiven. Han modtog os venligt og lovede at besøge os den følgen
de dag. Hr. Mønsters besøg var meget tilfredsstillende. Vi forklare
de ham beskaffenheden af det budskab, vi havde at bringe folket i
dette land, samt at vi ikke var komne for at opløse dét, Herren havde
gjort ved ham, men for at forkynde noget, hvorved han og hans ven
ner mere overflødigen kunne smage Guds nåde...
De fremmede afslørede ikke straks deres identitet, de kom ofte i me
nigheden, fik adgang til mange af menighedens hjem, og lidt efter
lidt indviede de menigheden i ”den nye profets vidunderlige kaldelse
og åbenbaringer”. Mormonernes strategi bestod i at få hele menighe
den med Mønster i spidsen til at konvertere på én gang. Så vidt kom
det ikke. Mønster stod fast efter flere samtaler og grundigt studium,
men hans menighed faldt. I september 1850 dannedes Skandinavi
ens første mormonmenighed med 50 medlemmer, hvoraf "Størstede
len var fra Mønsters Menighed - og de bedste han havde”! Mormo
nerne fulgte med Mønster til menigheden i Ishøj den anden søndag,
de opholdt sig her i landet. Mønster fungerede som tolk — og deres
strategi lykkedes: Hele menigheden blev inden længe døbt med mor
mondåben! Mønsters imødekommenhed var for stor, hans modtræk
kom for sent.
Også de danske baptistmenigheder, der tilhørte det tyske forbund,
blev genstand for mormonernes listige, men overrumplende angreb.
Værst gik det i Aalborg. Efter mindre end to måneders arbejde stifte
de de menighed i november 1850 med én af baptismens førende skik
kelser, H. P. Jensen, som forstander. Omkring 100 baptister fulgte
ham i løbet af det første år! Menighedens modtræk var flere. Føltved
deltog i en annoncekrig mod mormonerne, og han tilkaldte straks
Ryding fra København, for at han afskriften skulle vise, at "bemeld-
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Smed, blandt de 11 først døbte i København 27.10.1839.
Han bragte som københavnermenighedens missionær
baptismen til Aalborg i december samme år. Fra 1841
oparbejdede han en stor smedevirksomhed i
Nørresundby - i 1850 beskæftigede han ca. 100 mand og
havde tre kongelige privilegier (vogn- og maskinfabrikant samt jern- og metalstøber). Parallelt steg hans
anseelse i menigheden. Han var således dens
repræsentant ved den første Forbundskonference 1849 i
Hamburg. Men året efter - 27.10.! - blev han døbt som
den første mormon i Jylland.
Ved menighedsstiftelsen i Aalborg blev han i november
1850 mormonernes forstander. 11852 solgte han sin
virksomhed, blev rådgiver for mormonernes danske
præsident — og i 1854 emigrerede han til Utah.
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Hans Peter Jensen
1815-1883

I december 1850 ind
rykkede Føltved en
”Bekjendtgjørelse” i
Aalborg Stiftstidende,
hvori der blandt andet
stod, at Baptistsam
fundet "har intet Broder
skab eller Samquem
med de saakaldte sidste
Dages Hellige, hvortil
nogle af Baptisterne ere
overgaaede og ude
lukket af Baptistmenig
heden."

te lære var grundfalsk”. Men først med Købners komme i marts 1851
blev baptisternes strategi vendt fra forsvar til angreb; det skete bl.a.
ved en række offentlige foredrag i byens største sal "'Dramatikken”.
Dramatik blev der også i byens gader med omfattende pøbeloptøjer
mod de nye mormonmissionærer. I den lille københavnske menighed
kæmpede Førster udstyret med Mormons bog i ”to timer lange fore
drag” med fjenden. Sin viden omsatte han dog først i 1854 i to polemi
ske pjecer. I 1850 kæmpede han også med mormonerne om et veleg
net mødelokale i Lille Kongensgade - og tabte. Menigheden kunne
ikke rejse lejesummen, og man måtte nøjes med at "forblive begravet
i et elendigt hul, som næppe nogen véd, hvor er”!
Efter ét år talte mormonerne 300 medlemmer, hvoraf halvdelen bo
ede i København, og de stod parate til et fremstød, væbnede med
Mormons bog, en salmebog og en velskrevet traktat - alle på dansk,
det første sprog, Mormons bog blev oversat til. Et år senere talte be
vægelsen 1000 medlemmer med ca. 150 ledere, hvoraf de fleste var
tidligere baptister. Forklaringerne var flere - Førster fik øje på to:
De fleste mennesker véd ikke, hvordan de skal skelne mellem dem
og os; og vore fjender, i særdeleshed Statskirkens præster, forsøm
mer ikke nogen anledning til at stille os lige!
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På ti år
Ved begyndelsen af 1850erne lå tyngdepunktet i den dansk-tyske
baptisme ikke længere i København. Menigheden i hovedstaden var
et hus i splid med sig selv. Niels Nielsen havde været forstander siden
1845, men uden bopæl i byen, idet han boede på Slagelseegnen eller
så langt borte som på Nekselø, hvor halvdelen af befolkningen om
kring 1850 var baptister. I 1848 talte den københavnske menighed
godt 50 medlemmer, men da Niels Nielsen trak sig tilbage, opstod der
skænderier, som resulterede i endnu et brud, hvorefter Førster måtte
samle stumperne:
Der synes nu ikke at være andetfor mig at gøre her i København end
at danne en ny menighed og samle dem, for hvem troen virkelig be
tyder noget. Søgende har ingen steder at gå hen undtagen til dem,
vi udskilte os fra, til P. Mønster eller til mormonerne!
Herefter dannede han i Rydings hjem - det var tredie gang, Ryding
begyndte forfra i hovedstaden! - i 1851 en ny menighed med 12 med
lemmer på den københavnske baptismes skæbnedag, 16. november!
I foråret 1852 ordinerede Købner F. O. Nilsson til forstander, men da
denne emigrerede året efter, var alt stadig ved det gamle.

P. E. Ryding
1804-1885
Ryding havde samme
baggrund som Mønster i
de københavnske vakte
kredse. Det var således
ham, der ansøgte sin
sognepræst om lov til at
holde gudelig forsamling
med Mønster som leder i
1837. Fra 1839-45 gjorde
han fælles sag med
Mønster i den køben
havnske baptisme både i menigheden og i
fængslerne! Men fra
1845 tilsluttede han sig
den dansk-tyske gren,
som Førster blev leder
af.
Sit livsværk øvede
Ryding på to fronter dels blev han den born
holmske baptismes leder
fra 1853 til sin død, dels
tjente han - som
F. O. Nilssons afløser fra
1853 - som sømands
missionær indtil midten
af 1870erne, lønnet af
The Seamen’s Friends
Society i Ne w Y ork. Hele
sit liv havde han bopæl i
København.
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Baptismens tyngdepunkt lå uden diskussion ved tiårs-milepælen om
kring Aalborg. Her voksede menigheden trods mormonstormen, men
kun få baptister boede efter denne i selve byen. Centrum flyttede fra
1840ernes midte sydpå til Østhimmerland. Og efter 1849 blev det
igen forskudt — denne gang til Vendsyssel. Føltved foretog mange
missionsrejser, ja, menigheden købte ham en hest! Han var tillige et
organisationstalent, der sendte medarbejdere ud i alle retninger. I
begyndelsen af 1850erne talte menigheden også medlemmer på Børkopegnen, hvorfra Søren Hansen stammede, og ved Bording, hvor
Christen Westerby boede. Mor
monernes hærgen blev hurtigt
stoppet, og menigheden vokse
de fra 150 medlemmer i 1848 til
knap 500 i 1855. Den første
knopskydning skete ved dannel
sen af Hesselho menighed nord
for Varde i efteråret 1854. Her
købte Førster i november 1853
en gård, hvortil han hentede
Rasmus Jørgensen som gårdbe
styrer. Menigheden bestod af en
snes medlemmer.
Også på Langeland blev tyngde
punktet forrykket. Menigheden
anskaffede en missionsbåd, hvori
dens sendebud nåede til Sydfyn.
Nogle få blev her baptister, og
blandt disse slog I. A. Petersen,

Illustrationen viser
H. Borges’ stregtegning
af Føltveds bopæl i
St. Hansgade i Aalborg.

der kom fra Aalborg menighed, sig ned i 1852. Tre år senere blev han
forstander for denne kreds, der skabte Oure menighed, Fyns anden
baptistmenighed. I Odense havde Købner i sin fødeby i 1852 stiftet
øens første menighed, der var et resultat af Rymkers missionsarbej
de. Menighederne på Langeland og Fyn var små. I 1855 talte de til
sammen ikke mere end 60 medlemmer.
På Sjælland rykkede det oprindelige centrum omkring Slagelse hur
tigt mod øens midte i en trekant mellem Holbæk, Roskilde og Ring
sted, hvor mastemager Petersen, ”den hellige mand med de små bø
ger”, begyndte sit virke. Her blev de danske baptisters første kirke
bygning - kapeller kaldtes de - rejst på Vandløse mark på Midtsjælland i 1853. Menigheden bestod da afknap 200 medlemmer. Herom
skrev Førster, der på sin første Englandsrejse i 1851 samlede penge
ind ”til bygningen af det første baptistkapel i Danmark”:

O. N. Føltved
1794-1856
Føltved var én af baptismens dygtigste
pionérer. Han blev
skolet i en grundtvigsk
kreds i Aalborg, inden
han blev menighedens
forstander fra 1840 til
1856. Ved sin overgang
til baptismen blev han
afskediget fra hæren,
hvor han var sergent.
Trods fængsling og
forfølgelse lykkedes det
ham at organisere den
jyske baptisme, der ved
hans død blev delt i seks
menighedskredse.
Føltved var den sidste af
baptismens ledere, der
forlod samarbejdet med
Mønster i 1847. Den
missionsløn, som
Mønster hidtil havde
modtaget fra Hamburg,
blev nu overført til
Føltved.

Med deres midler er det ikke noget lille foretagende; de fleste afdem
er meget fattige; de er nødt til at låne de fleste af pengene. Jeg er
glad for, at vi nu har udsigt til at få i det mindste ét ordentligt loka
le i dette land til at holde gudstjeneste i!
Langt ude i Østersøen tog Mønsters dåbsmenighed sit sidste livtag
med den dansk-tyske baptisme. Mønsters udsending, Søren Nielsen,
stiftede Bornholms menighed i maj 1848 og blev dens forstander. Pa
rallelt hermed virkede Ryding på Christiansø, hvor han stiftede me
nighed i juli 1852. Søren Nielsen havde på Bornholm advaret mod
"Rydings baptisme”. Imidlertid blev han udelukket af menigheden,
da han måtte gå i gældsfængsel efter et voveligt teglværkskøb. Ry
ding brugte situationen til at lære Bornholms baptister at kende, og
i juli 1854 valgtes han som forstander for menighedens knap 40 med
lemmer. Da fæstningen på Christiansø blev nedlagt året efter, flytte
de øens baptister til Bornholm og tilsluttede sig menigheden dér,
hvor Ryding forblev ”pave”, indtil han døde i 1885.
Den sidste af Mønsters menigheder sluttede sig til Det dansk-tyske
Forbund så sent som i 1858, efter at Førster flere gange havde for
handlet herom i Højby.
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Afklaring
På tærskelen til 1850erne havde baptisterne den grundlovssikrede
frihed i ryggen, missionsarbejdet var blevet lovhgt. Og teologisk hav
de baptismen afgrænset sig i forhold til to udefrakommende "døberbevægelser”, der begge var på afveje - ”De hellige Brødre”, kaldet de
syndfri baptister, fra Sverige, og "Jesu Kristi Kirke af de sidste Da
ges Hellige”, kaldet mormonerne, fra USA. Men indadtil var der sta
dig problemer at kæmpe med.
De danske baptister, der havde rod i den gudelige vækkelse, var na
turligvis præget af Luthers kristendomsopfattelse. Dette var langt
fra tilfældet med den tyske baptisme, der var inspireret af den calvin
ske tradition, som Forbundets trosbekendelse også afspejlede. I 1837
befandt baptisterne i Hamburg sig i den situation, som Mønster stod
i herhjemme tre år senere - på myndighedernes forlangende skulle
de redegøre for baptismens teologiske profil. Købner sammenskrev
med forskellige reformerte forlæg i hast en trosbekendelse, som Oncken gennemså og lod trykke. Denne 1837-bekendelse medbragte
Købner hertil på tysk i 1839. Men Mønster var fra begyndelsen imod
den - dels fordi dens grundtone var ham fremmed, dels fordi han
mente, at trosbekendelser principielt var uforenelige med Skriften
som eneste norm for tro og bv blandt danske baptister.
For tredie gang stod en af baptismens banebrydere i 1843 overfor
myndighedernes krav om "trosdokumentation” - denne gang i Ber
lin. Lehmann var af samme teologiske støbning som Mønster, men
han valgte en anden udvej - han afleverede en luthersk revideret ud
gave af Købners 1837-bekendelse. Oncken blev bestyrtet! Flere års
”trosforhandlinger” endte i 1847 i en kompromisbekendelse, der i
1849 blev antaget af Forbundet. Som 1840erne formede sig blandt de
danske baptister, var vejen banet for den calvinsk inspirerede og fra
Hamburg importerede baptisme - og i september 1852 forelå 1847bekendelsen i 5000 danske eksemplarer!
Især på to områder gjorde den reformerte indflydelse sig gældende.
For det første blev Calvins pagtsteologi med den hertil hørende frel
sesforståelse omstridt. Forudbestemmelseslæren (at Gud fra evighed
vilkårligt udvalgte nogle til frelse), den partikulære forsoningsteori
(at Kristus ikke døde for alle mennesker, men kun for de udvalgte) og
den evige sikkerhed for de genfødte (én gang i nåden, altid i nåden)
var emner, der igen og igen blev diskuteret. Tidligt vandt sådanne
tanker indpas — mastemager Petersen udtalte således om formålet
med sine missionsrejser i 1843, at han ikke var ude for at omvende
folk, men for at finde de af Gud udvalgte! For det andet blev pagtsteg
nene - dåb og nadver - omstridt, idet den luthersk funderede bap
tisme anså dem for at være virkningsfulde nådemidler, der bragte
frelse, mens de dansk-tyske baptister med bekendelsen hævdede, at
disse nådemidler ”på en åndelig måde” afspejlede dét, som Gud forud
havde besluttet, og som han ved evangeliets forkyndelse lod fuldbyr
de.
Hamburgbekendelsen blev også et problem i den dansk-tyske baptis-
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me, idet en alternativ bekendelse så dagens lys i juni 1852 - udgivet af
Aalborgmenigheden. Denne gang blev Købner bestyrtet! Han skrev:
Den Aalborgske Menighed danner et eget fra alle andre Baptister
forskelligt Parti; thi om der end gives et forholdsvis meget lidet An
tal saakaldte General-Baptister, som nægte Udvælgelsen ligesom 1,
saa gives der dog ingen Menighed i noget Land blandt Baptister,
som har den lutherske Lære om Nadveren...
For Købner så ændringerne i det tyske forlæg ud, som ville man læg
ge ”en sort Kjole mod rødt Tøi”! Han tilbød derfor, at hamburgerne
ville betale menighedens omkostninger, hvis man i Aalborg ville
standse udbredelsen og hjemkalde de uddelte bekendelser. I modsat
fald truede han Føltved på brødet - missionslønnen ville udeblive! og menigheden kunne skille sig fra fællesskabet, hvis ”den ikke kan
dele Forbund og Troesbekjendelse”. Menigheden bøjede sig. I 1854
blev de to bekendelser sidestillede, i 1855 vedtog menigheden en
stemmigt - "Herren hjalp”, skrev Føltved - den hamburgske beken
delse som rettesnor, og på konferencen så sent som i 1869 beklagede
menigheden, at bekendelsen overhovedet var blevet til! Det fælles
trosgrundlag måtte ikke vakle - klarhed behøvedes.
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Titelbladene på Hamburgbekendelsen og
Aalborgbekendelsen begge trykt på dansk i
1852, da den sidst
nævnte udkom først!
Aalborgbekendelsen var
forfattet af Chr.
Westerby. Artikel 5 i
den tyske ”Om udvæl
gelsen til Salighed” var
sløjfet i den aalborgske.
Den lutherske teologi
fremkom ved, at artiklen
”Om Loven” var rykket
frem foran en ny artikel
”Om Evangeliet”.
Ligeledes var der foran
artiklen "Om Naademidlerne og Naadens
Orden” stillet en ny
artikel ”Om Troen”. I
fire vrede og lange breve
tog Købner til genmæle,
idet han kritiserede både
sproget, teologien og
titelbladet - så elendigt
var det hele i Købners
øjne, at bekendelsen var
”en overflødig Ledighed
for Verdens Børn td at
spotte (desværre med
Ret) og for Guds Børn til
at smde...”!
Kritikken skød langt
over målet - og menig
hedens selvstændige
tanker i sænk. Førster
fortsatte hamburgernes
kritik i menighedens
midte. At den hamburg
ske bekendelse på
titelbladet også om
fattede "Sverrig”,
anfægtede ingen - på
svensk grund blev
Wibergs bekendelse
enerådende.
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Fuldmagt
Lykkedes det at bevare alle menighederne på det fælles trosgrund
lag, så kneb det med at udbygge fællesskabet. Midlet hertil skulle
være konferencerne - ”et af de fortrinligste Midler til at bevare og
formere Samfundet og Eendrægtigheden i alle de forenede Menighe
der”.
Forbunds-konferencerne blev holdt regelmæssigt hvert tredie år i
Hamburg, begyndende i 1851. Disse blev hurtigt internationale stor
møder, hvor baptistledere fra England og USA deltog. Her hentede
danskerne tillige inspiration i mødet med gæster fra bibel- og trak
tatselskaber og fra Den evangeliske Alliance. Da denne blev stiftet i
London 1846, deltog Oncken og Købner, og i de følgende år arbejdede
de på Alliancens grundlag - ”at forbinde alle evangeliske kristne
uden hensyn til deres konfession ved et frit kærligheds- og fredsbånd
med hverandre”. Vigtigst blev det dog, at de danske delegerede - de
res antal svingede mellem fire og ni, hvoriblandt Førster og Niels
Nielsen var faste gengangere - på Forbundskonferencerne mødte
omkring ét hundrede trosfæller. I dette forum drøftedes ethvert tæn
keligt emne vedrørende kristentro, menighedsliv og mission. Selv om
danskerne sjældent deltog i forhandlingerne - sproget mestrede de
færreste - blev de i småt og stort præget af Forbundets beslutninger.
Det er ikke tilfældigt, at de første danske Forenings-konferencer blev
afholdt i 1852 og 1855, begge gange inspireret af Forbunds-konferen
cen året forud. I maj 1852 mødtes man - som i 1847 - i Ordrup under
Købners ledelse. Førster synes ikke at have deltaget. Konferencen
ryddede op - om forholdet til Mønsters menighed vedtog man, at
”med Undtagelse af Mønsters Person bør de øvrige Lemmer anerkjendes og staa i Samfund med os, naar de ønsker det”. Enheden blev
højt prioriteret. Man besluttede at udgive trosbekendelsen på dansk
og drøftede "Enhed mellem de amerikanske, engelske, tyske, danske
og svenske Baptister”. I lyset af Grundloven og dens følgelove vedtog
man, at "Ægtevielse i Menigheden af dens Medlemmer burde ske”,
og man nedsatte ”en Komité til at ordne Skolevæsenet for Baptist
børn i Almindelighed”. Samtidig blev der planlagt - Baptistsamfun
det var i støbeskeen: Man vedtog, at menighederne ”bør holde Konfe-

Fra Forbunds-konfe
rencerne i Hamburg har
vi trykte protokollater,
men fra de danske
Forenings-konferencer
er dette ikke tilfældet.
Imidlertid findes
Føltveds notater fra
konferencerne i 1852 og
1855. Sidstnævnte
består af to små, men
tæt håndskrevne sider begyndelsen gengives
her.
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rentse hvert Aar og dertil indbyde de svenske Brødre”, man valgte
"ordnende Brødre” både til Forbundet og Foreningen, og vedtagelse
fandt sted om et fælles missionsblad, en foreningskasse, en traktat
forening samt bidrag til ”en Forbundskasse til Oplærelse af Brødre til
Missionærer”.

Fra det konference
lignende møde på Midtsjælland i 1863 findes
der et referat af Niels
Larsen. Det blev udgivet
som tillæg til ”Den
danske Evangelist”.
Niels Nielsen blev valgt
som konferencens leder.
Førster deltog ikke.
På denne konference
dukkede begrebet
"Missions-Committée”
op igen - første gang,
herhjemme siden For
bunds-konferencen i
1849 i Hamburg. Men
valg af en sådan fandt
ikke sted.

Hensigten var god, livet mere besværligt. Først i juni 1855 lykkedes
det at få den anden Forenings-konference samlet i Aalborg. Førster
ledte konferencen i stedet for Oncken, der sendte afbud. Det gjorde
også de øvrige menigheder, bortset fra Odense, hvorfra Rymker kom.
”Der hændte ikke noget af Vigtighed”, mente Førster - og dog ned
brød konferencen for det kommende tiår, hvad man i 1852 forsøgte at
opbygge. Det skete med denne vedtagelse:
1) At denne Forsamling ikke finder, at det er nødvendigt at afholde
Konferentse hvert Aar. Skulle der imidlertid være nogen Nødven
dighed for en Konferentse, da anbefales det Menighederne at skrive
til Broder Førster, som da vil paatage sig at sørge for, hvad der i
denne Retning maatte være fornødent. —2) At Menighederne anbe
faler fra Tid til anden at sende Brødre til SØster-Menighederne for
at opmuntre dem og søge at fremme Enighed og Kjærlighed imel
lem de forskellige Menigheder!
De to næste forsøg på at sammenkalde til Forenings-konferencer
faldt sammen med Forbunds-konferencerne i 1860 og 1863, hvilket
afslører strukturernes sammenbrud. Før Forbunds-konferencen i
1860 indbød Niels Nielsen til en konference i maj i Nyborg. Oncken
var tilstede - om Førsters deltagelse ved vi intet, ej heller om konfe
rencens beslutninger. løvrigt var det Niels Nielsen, der forsøgte at
genskabe den nødvendige struktur i et fornyet samvirke mellem me
nighederne.
I Aalborg deltog han i det årlige ældstemøde for de jyske menigheder
i 1861, og i begyndelsen af 1860erne indbød han "Troessøskende
baade i og udenfor Sjælland” til de fællesmøder, der i 1863 - efter
hans hjemkomst fra konferencen i Hamburg - resulterede i en indby
delse til ”en slags Conferentse” i Vandløse i september 1863. Nu var
det blevet genoprettelsestider. Baptistledere fra hele landet deltog,
mens Førster opholdt sig i Aalborg. Mødets vigtigste spørgsmål lød:
Hvad kan der gøres for, at de danske Baptister kunne komme til at
virke i Forening med hinanden'?
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Tre centre
I "Sibirien”, som de store
øde hedestrækninger
nord for Varde blev kaldt
i folkemunde, blev der
dannet en menighed i
1854. Her købte Førster
i 1853 en gård i
Hesselho, som han an
satte Rasmus Jørgensen
til at bestyre. 11856
solgte Førster sin gård
til Rasmus Jørgensen,
der to år efter gik fallit.
Hesselho-baptismen
synes at have været et
interessant fænomen,
hvad ejendomsfælles
skab angår. Rasmus
Jørgensen havde
tidligere udstykket sine
gårde på Langeland og
på Sjælland og forsøgte
sig nu også i det
vestjyske - men uden
held. Rasmus Sørensen
udkastede i 1845 på
baggrund af sit
kendskab til Rasmus
Jørgensen "Planen til en
Aktieforenings Stiftelse
til Udstykning af
Herregaarde”. Tanken
var "Indførelsen af
Lighed i Rettigheder og
Byrder” i landbruget ja, ville "den danske
Bondestand slaae sig
sammen og sætte Aktier
i ethvert Indkjøb, der
blev at gjøre af Herre
gaarde i Danmark, da
kunde alle salgbare
Hovedgaarde og Fæste
godser udryddes”. De to
navnebrødre ville skaffe
fæstebønder og lejehusmænd deres egen
ejendom. Et eksperiment
af denne art så dagens
lys i Hesselho-menigheden. Men det varede
kun kort. Menigheden
blev opløst allerede 4 år
efter dens stiftelse - og
dens medlemmer og
medengagerede gik
konkurs.

I denne periodes sidste årti nåede baptisterne deres største fremgang
i begyndelsen af 1860erne med over 200 døbte om året. Geografisk
var der i 1864 tre centre - to i Kongeriget og ét i Hertugdømmerne.
Den danske Forening talte godt 1600 medlemmer, mens der var
knap 400 baptister i Slesvig-Holsten. I perioden 1855-64 blev med
lemstallet tredoblet med ti nye menighedsdannelser til følge.
Føltveds død i 1856 varslede nyt i Nordjylland, hvor halvdelen af
baptisterne i Kongeriget hørte hjemme. Menigheden vedtog, at ”de
forskellige Afdelinger bleve ligesaamange forskellige selvstændige
Menigheder”. Dette medførte i første omgang en tredeling af menig
heden. Nordenfjords dannedes to menigheder i 1856 - Hals menig
hed mod øst og Jetsmark menighed mod vest. De få baptister, der bo
ede i Aalborg, tilhørte fortsat modermenigheden, der fik sit egentlige
virke syd for Limfjorden. Væksten de følgende år fandt sted i det
nordlige Vendsyssel, hvor især udsendinge fra Hals menighed var
virksomme. Denne menighed døbte i 1859-60 ialt 150 medlemmer.
Som et resultat heraf dannede man i 1860 mod nord Frederikshavn
menighed. Om vilkårene for arbejdet ”nord for lov og ret” skrev me
nighedens forstander kort efter:
Vendelboerne er et meget uvidende og forfaldent Folk i Henseende
til Religionen; men det er stærkt i Indbildning og Ugudelighed, saa
den Hellig Aand maa arbeide længe paa disse magre Agere, førend
de bære nogen ret Frugt.
Aalborgbaptismens missionsarbejde resulterede i endnu to menig
hedsdannelser i 1863 - i Løgstør i Vesthimmerland og i Farre i Midt
jylland. Begge menigheder havde som baggrund Søren Hansens vir
ke. I Midtjylland arbejdede endvidere Vesterby og Førster en del. I
1856 købte Førster en gård ved Givskud, og det var her, Farre me
nighed blev stiftet syv år senere.
I Hertugdømmerne lå baptisternes andet jyske centrum. Her blev
året 1856 også skelsættende, idet Slesvig menighed stiftedes. Siden
1847 havde den nye menigheds forstander, Schlesier, været ansat
her som kolportør, lønnet fra Hamburg. Flere bånd blev knyttet til
Kongerigets baptister, idet både Søren Hansen og Niels Larsen først
lærte baptismen at kende syd for Kongeåen. Sidst i 1850erne kom
dette Hertugdømmernes baptister til gode. Her gjaldt nemlig stadig
Konventikelplakaten fra 1741. Baptisterne blev derfor hårdt forfulg
te og bødebelagte. I fortvivlelse sendte menigheden ”en Deputation
til Kongen for at anraabe om Skaansel”. I forlængelse af Schlesiers
københavnerbesøg iværksatte menighederne i Kongeriget en penge
indsamling til betaling af bøderne. 11860 udstedte kongen endelig en
forordning, der skænkede frihed. Under forfølgelsen voksede bapti
sternes antal - og parallelt hermed også samfølelsen med Kongeri
gets trossøskende. I 1863 lød det fra Slesvig:
Det var meget ønskværdigt, at der kunne sluttes en nærmere For
bindelse imellem den slesvigske og danske Mission. Dersom de
danske Menigheder ville slutte dem ganske sammen for at arbejde
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Rasmus Jørgensen
1808-1893
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i Herrens Gjerning som en Forening, saa vilde Slesvigerne gerne
slutte dem til, da det synes mig mere naturmæssigt, at vi blive for
bundne med den danske end med den tydske Forening — vor For
bindelse med Tydskland er kun en formel-theoretisk.
En fjerdedel af Kongerigets baptister - ialt 400 - boede i 1864 på
Midtsjælland, hvor der i dette årti dannedes to nye menigheder, en
udvikling som modermenigheden led under. Men det viste sig, at ka
pellet, som blev bygget i Vandløse 1853, var rigtigt placeret - i 1857
fulgte dannelsen af Vandløse menighed. Og selv om Tølløse menig
hed i 1861 kunne stiftes ved deling af Vandløse menighed, var denne
alligevel ved periodens udløb Kongerigets største med 260 medlem
mer.
Den sidste fjerdedel af Kongerigets baptister boede spredt. Knap
halvdelen hørte i 1864 hjemme i to københavnske menigheder, idet
resterne af Mønsters menighed begyndte missionsvirksomhed i
1857. Der opstod ikke noget hjerteligt forhold til den eksisterende
menighed i hovedstaden, selv om 1857-menigheden tre år senere
blev optaget i Forbundet og anerkendt som Københavns "anden” me
nighed! På Fyn stiftedes Nyborg menighed i 1860; denne blev pri
mært skabt som en følge af Førsters pendulfart mellem København,
hvor han var prædikant i den "første” menighed, og Midtjylland,
hvor hans familie boede. Som en udløber af den fynsk-langelandske
baptisme blev Lollands menighed stiftet i 1857, efter at Niels Larsen
havde bosat sig her.
At Førster blev opfattet som baptismens leder, sås af den kendsger
ning, at han foretog de fleste ordinationer i forbindelse med menighedsstiftelserne — i København og Nyborg måtte han dog i 1860 vige
pladsen for Onckens gæsteoptræden.

Rasmus Jørgensen var
blandt de ledende skik
kelser i den langeland
ske vækkelse. Her blev
han menighedens
forstander indtil 1844 ordineret hertil af
Mønster i dennes fæng
selscelle i København.
Fra 1844 boede han på
Slagelseegnen, hvor
menigheden ville have
valgt ham som for
stander. Det ønskede
han ikke, hvorfor Niels
Nielsen blev valgt.
Derimod blev han
Hesselho-baptismens
leder. Han var ifølge
Føltved ”let tilbøjelig til
at antage ny Lær
domme”. 1 1858 trådte
han ud af baptisternes
rækker og stod ikke
senere ”i noget udvortes
Samfund”.
Samarbejdet med Før
ster var ganske givet
medvirkende hertil: "Jeg
har bygget til mange
Familier og altid
kommet godt ud af Alt,
indtil mit Compagnieskab med A. P. Førster
og andre utroe Brødre”...
Han indankede sin sag
for Hamburg-brødrene,
men opnåede intet ”den engang saa rige,
brave og dygtige Mand
maatte længe leve i
Simmerbølle F attighus”.
Kontakten til
baptisterne bevarede
han, og da han blev
begravet i 1893, var
årsmødets formand,
Marius Larsen, repræ
sentant for Baptist
samfundet.

Øverst til venstre:
Begyndelsen til Rasmus
Jørgensens brev fra
1858, hvori han redegør
for sin fallit i Hesselho.
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Gendøberkrige
F. L. Rymker
1819-1884
Som 19-årig tog han til
søs. Han blev baptist i
New York og vendte
hjem i 1849, hvor han
slog sig ned uden for
Odense. Her blev han
forstander for den lille
menighed, som Købner
dannede i 1852, indtil
han rejste som missio
nær til Norge i 1857.
Han var den første
udgiver af "Missionsbladet”, som baptisterne
udgav fra 1854.
11851 stødte han
sammen med Vilhelm
Birkedal i en voldsom
polemik om dåbssynet.
Efter sin hjemkomst fra
Norge i 1860erne
vedblev han at være
sømandsmissionær med
bopæl i Odense.

I løbet af 1850erne tog de kirkelige retninger i Folkekirken form,
skellet mellem ”kirketroende” og "bibeltroende” blev markant.
Hvor grundtvigske præster tog positiv stilling til vækkelsen, vandt
de "kirketroende” frem. Men hvor trosbekendelsen blev undsagt til
fordel for bibelordet, og hvor dåben blev gjort til genfødelsens sted i
stedet for den personlige omvendelse, dér fandt det pietistisk vakte
lægfolk sammen - "Indre Mission” var i støbeskeen. Den mest betyd
ningsfulde missionsforening af bibeltroende lægfolk blev dannet i ét
af baptismens centre, på Midtsjælland i 1853. Men foreningen blev
”et hus uden vægge med stadig gennemtræk af søgende og splittede
sjæle”. Baptisterne vurderede foreningsdannelsen som
et Skridt til det Bedre, at en saadan Forening er stiftet som det sy
nes uafhængig af Præsterne og ledet afsaadanne Mænd, der ogsaa
som vi og som Apostlerne vil være kjendt for at være ulærde Mænd
og læg Folk.
Men i 1861 blev vækkelsen sikret på Folkekirkens hænder-åe\s fejre
de Grundtvigs tilhængere med stor festivitas ”Den gamle” ved hans
50-års præstejubilæum, der blev begyndelsen til de årlige "vennemø
der”, og dels erobrede missionsfolkets høvding gennem resten af år
hundredet, Vilhelm Beck, lægfolkets ”hus uden vægge” og byggede
heraf en præstestyret "Kirkelig Forening for Indre Mission”. Folke
ligt blev de to retninger meget forskellige, men kirkeligt var de to
alen af ét stykke, idet forkyndelsen byggede på sakramenterne. Hvor
trosbekendelsen ved bad og bord blev "Livsordet” for grundtvigianer
ne, henviste Indre Mission med Becks ord til ”den uforskyldte Naades Daab” og ”den mageløse Naade ved Nadverbordet”.
Denne udvikling førte til en række sammenstød med baptisterne. De
fleste havde de kirketroende præster som modstandere, og de drejede
sig om kirke-, bibel- og dåbssyn. Fyn lagde slagmark til i 1850erne.
Det begyndte i 1851, da Rymker blev part i Stige-fejden, hvor et par
præster uden for deres sogne tog til genmæle imod Rymkers "fredeli
ge stræben at vinde Syndere til Christus”. Alle tre implicerede udgav
deres indlæg i fejden, i hvilken Rymker blev skræmt næsten til døde!
Senere på året mødte Førster ingen ringere end Christen Kold i Ker
teminde. Her blev Kold sat til vægs af Førster, hvorover Rymker blev
opfyldt af glæde: ”Det var ikke nogen ringe tilfredsstillelse for ham
efter dét, der var sket i Stige”! I 1859 udkæmpedes endnu en gendø
berkrig i Kerteminde - denne gang mellem byens to præster og Før
ster. Førster klemte først kapellanen så meget, at han "talte tøvende,
udstødte nogle ord i en grædende tone, hævdede at han elskede Frel
seren og gik”! Aftenen efter blev Førster taget i skole af sognepræ
sten - "Han var på hjemmebane og jeg var fremmed!” Og inden trediedagens slag skulle slås, havde Førster forladt Kerteminde, der
"betragtes som et meget kristent sted, men (ak og ve for deres kri
stendom!) det er virkelig den mest præstedominerede by, jeg nogen
sinde har været i”! Sådanne dåbsfejder kunne samle store skarer. I
Kerteminde mødte flere hundrede personer frem i skolestuen. Og i
Nyborg kom mere end tusinde tilhørere - en trediedel af byens be
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folkning! - da Førster udkæmpede endnu et slag med byens præst på
rådhuset.
Polemikken var ukristelig hård! I Midtjylland blev baptisterne fra
folkekirkeligt hold kaldt "Satans Apostler, Djævle i Lysets Engles
Skikkelse” - og Søren Hansen havde som baptist fået ”et Røveran
sigt” på! Baptisterne fulgte trop. 11863 lød det således i Vendsyssel:
Djævelen og hans Ledesvende gaaer omkring for at friste og forføre.
Her er Præsterne med deres Medhjælpere, de stedse tiltagende
Grundtvigianere. Og alle disse ivre stærkt imod de døbte Christne.
Der er vel bleven sagt, at vi have mange Medarbejdere her, men det
er desværre Modarbejdere...
Bag polemikken stødte de grundlæggende syn frontalt sammen:
Siger man: Der findes dog sande Christne i de protestantiske Stats
kirker; saa svare vi: Hvo kan nægte, at der ogsaa findes saadanne
iblandt Catholikerne? Men disse høre ligesaa lidet til saadanne
Kirker, som de Levende høre til en Gravhvælving. At ville reformere
en Kirke med Barnedaab er ligesaa frugtesløst Arbejde som at ville
fylde et Sold med Vand!
Medlemskabet af Evangelisk Alliance - via Det tyske Forbund siden
Alliancens stiftelse i London 1846 - betød ikke stort i praksis!
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Gendøberkrigen i
Nyborg i 1858-59 gav
genlyd i byens avis.
Ovenstående annonce
fra 29.1.1859 blev
indrykket af Førster:
’Til Svar paa Hr. Pastor
Tolstrups saakaldte
Oplysninger om Barnedaaben og Baptismen,
agter jeg at holde nogle
Foredrag paa Raadstuesalen...”.
Om mødets forløb skrev
Førster til englænderne:
"Jeg blev hyppigt
afbrudt, og flere gange
var der en forfærdelig
støj; men når stormen
stilnede af, fortsatte
jeg”! I 1860 dannede
Førster en lille menighed
i Nyborg.
Nederstsestoafdemest
udbredte stridsskrifter
mod baptisterne i 1850erne. Pastor Blochs
"Gjendøberkrigen i
Kjerteminde” fortæller,
at en fjerdedel af byens
befolkning deltog i
fejderne. Jens Dyrholms
omfangsrige bog er
skrevet efter, at han igen
brød med baptismen:
”En Røst i vor bevægede
Tid mod Baptismen,
Mormonismen og andre
religiøse Forvirringer”.
Den blinde Dyrholm blev
et godt eksempel på ”det
som vidt og bredt skete i
1850erne:
At grundtvigsk dåbstro i
forbindelse med grundt
vigske præsters positive
stilling til vækkelsen
vandt frem og erobrede
marken tilbage fra
baptismen”. Dyrholm
blev senere redaktør af
Indre Missions Tidende.
Ved hans død i 1876 blev
han hyldet med en
nekrolog på 23 vers. Det
12. af disse lød:
Vel paa Gjendaabs
Veje vilde
Han en Stund sig
lokke lod,
Fandt dog atter
Livets Kilde,
Bamedaabens Himmelflod.

Kirkestormen
Danske baptister skrev
ikke lange fremstillinger
af teologisk art i
pionértiden. Det blev
ved indlæg i strids
samtaler og til polemik i
dagspressen. Det var
derfor en stor hjælp, da
P. E. Ryding i 1863
udgav A. Wibergs bog
om baptisternes kirke
syn: ”Den Christne
Kirke, dens Begyndelse
og fortsatte Udvikling i
Tidens Løb”. Skriftet
var på 110 sider.

Kritikken af Folkekirken kom i 1850erne primært fra Søren Kierkegaard. Hans berømte forfatterskab af filosofisk og teologisk art for
stod de færreste i samtiden, men hans kirkestorm, der satte ind i
1854-55, og hvoraf han døde, kunne alle forstå - selv om ingen heri
vel så en konsekvent afslutning på forfatterskabet. Fra sidst i
1840erne stod det Kierkegaard klart, at kristenheden var på afveje.
Folkets kristendom var bedrag, hvis ikke biskop Mynster på alles
vegne gjorde "Indrømmelsen” - at den officielle kirke havde fjernet
sig milevidt fra idealet i Det ny Testamente. Kierkegaards krav var
redelighed over for Gud: ”Det er, at dit Liv udtrykker, hvad du siger!”
I 1854 døde biskop Mynster, og da hans efterfølger i en mindetale
kaldte afdøde ”et Sandhedsvidne”, eksploderede Kierkegaard i sit
hensynsløse opgør med den officielle kirke; typisk for opgøret lød det
for eksempel:
Præsteskabets Egoisme forholder sig, saavel for Penge-Fordelens
som for Magtens Skyld, til: mange Christne. Og det er meget let
gjort, lader sig gjøre som Ingenting; skaf os fat i Børnene, saa gives
hvert Barn en Sjat Vand over Hovedet — saa er han Christen; saa
har vi i ganske kort Tid flere Christne end der er Sild i Silde-Tiden,
Christne i Millionsviis, og saa er vi ogsaa ved Pengenes Magt, den
største Magt Verden nogensinde har seet!
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Virkningen af kirkestormen udeblev ikke. Flere lutherske frimenig
heder så dagens lys i dens kølvand. I København dannedes i 1855
"Evangelisk luthersk Frikirke”, idet man ville efterleve "idealet”
med skrap kirketugt. Førster kaldte frikirkedannelsen et frem
skridt, selv om ”man kan angribe denne bevægelse for ufuldkom
menhed”! I 1863 satte denne frikirke en aflægger på Bornholm, da
pastor Trandberg stiftede en ”fri luthersk menighed”. Forud herfor
duellerede Ti’andberg og Ryding i øens aviser. I denne "Strid om Daa
ben” gjorde Ryding brug af Kierkegaards krudt: ”Den afdøde Dr. S.
Kierkegaard siger saa træffende derom: Daab og Confirmation er
christeligt Comediespil”. Men Trandbergs menighed blomstrede, og
baptisternes dåbstal skrumpede. Ryding havde håbet noget andet. I
1864 skrev han:
Over 1000 Mennesker have faaet Mod til at sige den døde Menne
ske-Kirke Farvel. Det glæder mig meget, at det store Babylon bere
des til at falde. Herren styrer alting godt, for strax efter at Trand
berg havde stiftet sin Menighed, udbredte jeg det lille Skrift, som
jeg har udgivet, "Den Christne Kirke”, og det fandt god Afsætning
hos Mange af Trandbergs Tilhængere”.
Baptisterne og Søren Kierkegaard fik intet med hinanden at gøre
bortset fra, at de brugte hans skyts: "Saadanne ’Levebrøds-Præster’
skulle være 'Sandhedsvidner’! Nej, de ere ikke Christi Tjenere, men
deres Egne”, tordnede Niels Larsen i 1857 uden kildeangivelse! Køb
ner var også på tæerne. Da Førster på Forbundskonferencen i 1860
fortalte om Kierkegaards "Kraft og Klogskab” i kirkekampen, svare
de Oncken, at Kierkegaards kampskrift "Øjeblikket” allerede forelå
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på tysk i Købners oversættelse. Året efter udkom det på Onckens for
lag som det første Kierkegaard-skrift i tysk oversættelse med titlen
”Die Gegenwart”.
Sidst i 1850erne stødte baptisterne flere steder sammen med den
yderliggående lægprædikant "urovækkeren Mogens Sommer”. Besat
af Kierkegaards kirkefjendske polemik søgte han at sætte sig selv i
spidsen for de vakte, der her i landet - under indflydelse af G. A.
Lammers - havde dannet "frie apostolisk-christelige Menigheder”.
Lammers ordinerede ham i 1858, og Sommers forkyndelse samlede
mange tilhængere. Men da han primært var "dreven af en selvkjærlig Mani til theatralsk Giands og Bifald”, ophørte han i 1860 med sin
"gudelige Skuespillerkunst” og ophævede menighederne - idet han
samtidig forfægtede syndfrihedslæren og kastede vrag på treenig
hedstroen. Flere "sommerianere” fandt herpå vej til baptistmenighedeme, især på Midtsjælland. Delvis ad denne kanal og delvis fra Sve
rige skyllede endnu en bølge af fuldkommenhedslæren hen over
Midtsjælland. I perioden 1863-65 spaltedes menigheden i to, men ”de
fraskildte” lod sig aldrig organisere, idet Peder Sørensen med vanlig
ubeslutsomhed vægrede sig ved at blive "fuldkommen Forstander”!

Søren Kierkegaard
1813-1855
Der foreligger intet
vidnesbyrd om, at den
verdensberømte danske
teolog og filosof skulle
have modtaget nogen
påvirkning fra de
københavnske baptister
i 1840erne - inden hans
kirkekamp.
Kierkegaards broder,
den senere biskop i
Aalborg, tog som præst
ved Sorø parti imod
tvangsdåben af bap
tisternes børn.
Derimod var Købner
en del optaget af
Søren Kierkegaard.
Fra 1879 hed ét af de
tyske baptisters blade
"Die Wahrheitszeuge”
(Sandhedsvidnet). En
kirkekritik, der delvis
lignede Kierkegaards,
havde Købner formule
ret i sit tyske skrift, der
udkom i Hamburg i
revolutionsåret 1848:
"Manifest des freien
Urchristenthums an das
deutsche Volk”.
Blyantstegning 1853/55
af H. P. Hansen.
"Privateje”.

Kierkegaards kanonade mod Statskirken satte således mere end
"øjeblikkelige” spor, men den skabte ingen revolution i den danske
kirke. Forvirringen blandt de vakte forøgedes derimod - et fænomen,
der voldte baptisterne flere problemer end Kierkegaard selv!
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Kasteskyts og utøj
Med Grundlovens komme fulgte i teorien forsamlings- og ytringsfri
hed. Men virkeligheden blev ofte en anden for baptisterne - underti
den måtte de påkalde politi og retsvæsen for at sikre de nævnte ret
tigheder.
Baptisternes møder og prædikanter blev skydeskive for lidt af hvert.
I begyndelsen af 1850erne kom gemytterne i kog i landets nordjyske
afkroge. Om et missionsfremstød i Thisted skrev Førster:
Folk dér er meget uciviliserede, og deres moralske karakter er sør
gelig. Broder Ryding måtte udstå mange plager. Folk råbte og hu
jede efter ham i gaderne, og de samlede snavs og sten op og kastede
det efter ham. Nogle skolelærere og en theologisk kandidat var hovedmændene for denne pøbel. I huset, hvor han prædikede, slog de
nogle af vinduerne i stykker, og de ville ødelægge møblerne. Politiet,
som var der, kunne knap forhindre dem i det.
I det berygtede Hals - "Jyllands Udskud” - kom det gentagne gange
til sammenstød:

Koleraen kom til Europa
i 1830.1 Danmark brød
den for alvor ud i juni
1853, da den fra
København bredte sig til
næsten hele landet. I
hovedstaden døde knap
5000 mennesker på to
måneder - hver 30.
indbygger. Nogle få
menighedsmedlemmer
døde i København af
koleraen. I Aalborg
undrede menigheden sig
højlydt: "De fleste af de
mennesker, som bor i
den gade, hvor Føltved
bor, er døde, men
hverken han eller andre
i hans familie har været
syge eller har lidt af den.
Herren har på forunder
lig vis holdt sin hånd
over dem”. Som et sidste
budskab til dødssyge
koleraramte udgav
Peder Sørensen den
her viste pjece. Den
asiatiske kolera gav
danskerne en lærestreg
- hygiejnen skulle
fremmes ved saneringer,
nye vandforsyninger og
bedre renovation.
I København blev
voldene revet ned og
voldgravene fyldt. Og
hospitaler blev bygget.
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Det er et område, der er berømt for ondskab. Det er en havneby, som
er beboet af rå sømænd og fiskere. De behandlede nogle af vore
brødre meget skammeligt; de slog dem ubarmhjertigt. De rev kvin
dernes kjoler i stykker og knaldede næsten alle ruderne i et hus,
som tilhørte en broder dér.
Men i modsætning til de gejstlige i Thy var pastor Hass i Hals ”en me
get fordomsfri mand”. Undertiden mødte han op til baptisternes mø
der og sluttede med bøn, og ved en lejlighed greb han ind i optøjerne,
bragte pøbelen til tavshed og fulgte beskyttende baptisterne hjem!
Selv i Aalborg kunne det blive nødvendigt med politiets hjælp. Føltved skrev i 1855: "Pøbelen er at
ter begyndt at gøre nogen For
styrrelse her ved Forsamlinger
SflDorlijjr
ne, saa man har maattet søge
og Iftrogtningfr
Assistance hos Politiet”.
r.
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Folk på Sjælland var ikke bedre.
Juleaften 1852 talte Førster i
Hvalsø, men ikke offentligt, ”da
folk dér var målbevidste fjender

af Guds sag”. I begyndelsen af 1852 dannede nogle unge en bande,
der kaldte sig ”de gale Hvalsø’er”. Lederen gik i en "gammel rød
Spidskjole”! Først forstyrrede de møderne, derpå bombarderede de
dem, der gik hjem fra møderne med våde græstørv, og endelig åbnede
de geværild mod de flygtende — dog med løst krudt! Da Førster skulle
komme, var det ikke løst krudt, der ventede ham: ”Jeg er blevet op
lyst om, at folk i Hvalsø har besluttet at dræbe mig. En aften lå de
faktisk bevæbnede med køller og økser ved vejen og ventede på
mig...” Men Førster udeblev! Gårdejeren, i hvis hus forstyrrelsen
fandt sted, sagsøgte ”de gale Hvalsø’er” ved retten i Roskilde, men
uden held. Til gengæld blev en af dem standset af Evangeliet, og fra
1861 virkede Lars Andersen som prædikant i Tølløse menighed!
Sidst i 1850erne væbnede pøbelen sig på Fyn. Det begyndte godt i
Nyborg:
Der var fyldt op til bristepunktet og hundredevis af mennesker måt
te gå igen på grund af pladsmangel. Der var mange tilstede fra
overklassen, sådanne som konsulen, rige købmænd, høje officerer
fra hæren i uniformer, præsten og mange andre. De opførte sig
yderst godt og var meget opmærksomme.
Men gadedrengene mødte op nogle dage senere, og Førster "blev
bombarderet afen uforskammet pøbel”! I "Gjendøberkrigen” i Kerte
minde gik det også voldeligt til; mødet kom i kog, Førster blev spar
ket, lysene slukket og møblementet spoleret. Sognepræsten berette
de, at ”en stærk Mand førte Førster ud og tog ham hjem med sig,
uden at der tilstødte ham noget Ubehageligt”!
På Lolland gik det mere gemytligt til. Her afbrød pøbelen møderne
med råbet "Hurra for Baptistpræsten!”, idet de "skrege som Gade
drenge til henimod Midnat”!
Baptistprædikanter - og især rejsemissionærerne - blev angrebet af
andet end pøbelen. Dette oplevede især Søren Hansen i Vendsyssel,
hvor han mødte tidens former for utøj - fnat, lus og lopper. På mis
sionsture først i 1850erne kunne fnatmiden på en halv nat flytte sig
til missionæren fra dem, han i de fattige rønner delte seng med:
Jeg vækkedes ved mine Sovekammeraters Uro; de var nemlig i
ubrudt Bevægelse med at bruge Neglene... Jeg stod op, klædte mig
paa, tog hele mit Habengut, forlod Huset i al Stilhed, og Syd paa
lod jeg det gaa til Limfjordens Bred. Her afklædte jeg mig, og i
Adams Kostume sprang jeg, lig en Hjort, ud over Grundene til de
blaa Vande. Her badede og vaskede jeg mig... Saa kom Daggry, og
jeg vendte tilbage i mit Kvarter.
Men det, der ikke kunne forbydes ved lov, blev "Evangeliet det in
direkte Middel til at fordrive”: Brugen af sæbe og vand fulgte ofte i
baptismens spor, således at tilstandene efterhånden blev mere udhol
delige.

Søren Hansen
var historikeren blandt
de første danske
baptister. Han skrev
som ca. 80-årig sine
erindringer om mødet
med mangel på hygiejne,
rigeligt med utøj og
sygdomme, hvor han
kom frem i begyndelsen
af 1850erne. Ligeledes
skildrede han folks
spisevaner og
boligforhold.
Når han ventede så
længe med denne be
skrivelse, havde det én
ganske bestemt årsag:
”Jeg har befrygtet, at
mine Skildringer skulde
blive betragtede som
overdrevne, saa Læ
serne skulde betragte
mig som En, der ikke er
Sandheden tro. Altsaa
med Død og Evighed for
Øje kan jeg kun forsikre,
at jeg til Beskrivelsen af
de efterfølgende for mig
saa saare ubehagelige
Tilfælde kun skal dyppe
min Pen i Sandhedens
Blæk”! Søren Hansen
kaldte sin fremstilling
"Beskrivelse af nogle af
mig oplevede Fatali
teter”.
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Grundtonen
Baptisternes kirkesyn:
Vi have nu i Klarhed
søgt at fremstille Grund
trækkene af det nye
Testamentes Lære om
Menigheden, og fundet,
at den christne ecclesia
er et lokalt Samfund af
troende Christi Bekjendere, adskilt fra Verden,
frit og uafhængigt af alle
andre christne Menig
heder, og som erkjender
Christus alene som sit
Overhoved, udøver
christelig Menigheds
tugt, bevarer en ren
Læregrund, kommer
sammen til offentlig
Gudsdyrkelse og iagt
tager Evangelii Indstif
telser i Overens
stemmelse med Christi
hellige Anordning.
Wiberg i
”Den christne Kirke”
i Rydings oversættelse,
1863.

Blandt baptisterne talte man i begyndelsen ikke om "præster”, der
imod om "Ældste” (forstandere), "Lærere” (forkyndere), "Diakoner”
(menighedstjenere) og "Missionærer”. De første forstandere og for
kyndere var selvlærde, skolede i de vaktes gudelige kredse. Det
gjaldt i udpræget grad Mønster, Føltved og Niels Nielsen - "livets
skole” var deres forudsætning for tjenesten. Kun Føltved synes at
have forsøgt sig med uddannelse, idet menigheden i Aalborg i begyn
delsen af 1840erne besluttede ”at optræne Prædikanter til Tjeneste i
paakommende Tilfælde”. 11840erne var A. F. Mønster og Førster de
eneste, der havde været på teologisk skolebænk, den første var stu
dent ved Københavns Universitet, den sidste ved "London University”, hvor han studerede matematik og teologi inden sin afrejse til
Danmark. Begges forlis har været medvirkende til de danske bapti
sters generelle modvilje mod skoling af prædikanter.
Ved Forbunds-konferencen i 1851 var uddannelse af prædikanter på
dagsordenen, og kortere kurser i Hamburg tog deres begyndelse.
Dette satte sig spor i Forenings-konferencen i 1852, hvor man drøfte
de "Oprettelsen af en Forbundskasse til Undervisning for Brødres
Oplærelse til Missionærer”. Niels Larsen blev den eneste i det første
kvarte århundrede, der fik glæde heraf, idet han deltog i et sådant
Hamburg-kursus i 1854. Men om nødvendighed aflæsning og uddan
nelse var lederne ikke i tvivl. På Forbunds-konferencen i 1857 fast
slog Oncken:
Flittig at studere den hellige Skrift er ubestridelig den bedste Forbe
redelse for den, der skal prædike. Men man maa derhos ogsaa bede.
Man skulle altid skrive noget. En lille Indledning, Textens Indde
ling og dertil nogle Underafdelinger. Jeg anbefaler Brødrene en
god Kommentar. Vore Foredrag maa altid være Udlæggelser af
Skriften.
Købner anbefalede ”paa det hjerteligste ikke at tale allegorisk (lignelsesviis eller figurlig) over Skriften; men det, som der virkelig lig
ger i Texten, skulde ogsaa være Prædikenens Indhold”. Den alminde
lige prædiken var dengang alenlang - ofte over 90 minutters "Fore
drag”! Gode bibel-kommentarer havde i hvert fald Førster. Da hans
lejlighed i København i 1856 udbrændte, klagede han sin nød til eng
lænderne:
Jeg begræder tabet af min vidunderlige samling af værdifulde bø
ger, ca. 1.000 bind, hvoraf de fleste var udsøgte engelske teologiske
værker, som jeg har samlet gennem mange år, og mange af dem har
jeg købt dyrt.
Førster har været undtagelsen, der bekræftede regelen — at prædi
kanterne var uddannet mere i Uvets skole end i bogens verden. Og
hans forkyndelse dannede ikke skole: ”1 hans Prædikener var der Or
den og Sammenhæng, men de var uden Liv og Kraft”!
På Forenings-konferencen i 1863 drøftedes prædikenspørgsmålet.

60

—
9

ii)b

.©jaip.

09

Stoglt Ititl af

(£1 jHcnncftes — fn firillcns J'iD,
inbtil ban« to 09 fbrtfhjocnbc SBnr.
t^rrmØiUct af bnm felt) i bct 45trmeeb:
at maattt tjcnr til fBcoiiS paa, at ber ft inflfit (fonb)
^rfb for br Uaubrliqt; tb« mibt i brrr« forffrttfffliflf
Srqqbfb funnr br oftr fna at inotrfr rn rtrbfom 9orub«
folrlfr af brn Orm fom albria borr oq brn 3lb,
fom albriq nb|lnffr«.
p ori m ob

bf fanbf ©«b« «8*>rn 09 3<?fu (^fterfotflerf
ffuDr finbr øarnlibri mrb .fjffrrrn fao etfibatlf«
oq
fobt, al brl mangrfolb rrflatlrr brrr« noffaa fjaarbr Øibdfrt
prr i .ølribrn« oq Irixnqi'rlrn« l?anb, inblil br, rrnfrbr 09
(tprfrbr i' Sammri« S'Iob, maa faa frirrrifl ubflnbi oq faliq
fulbrnbi oq fommr bi«n l brt bimmrlfTr Wiqrf fRoliqbrb.

\

ttltfan til Stboarfrl for UqnbrUqr, mm til Srrfft for
fflubfrtjqtiqr rr btnnt ©oq om „5R*b oq .fMalp” ubqiorn
af
<J3cbcr Øprcnfcn.

Ijøbcnhann.
gorfaftrrrn« forlag. — ,2njfl bi i

Still.

1860.

L
Niels Larsen havde gjort den erfaring med mennesker, at
Lovens Torden kan forhærde dem, hvorimod de følte ved Evange
liets Prædiken. Evangeliet bør være grundtonen i enhver Prædiken,
da det var klart, at fattedes Evangeliet, saa var al Prædiken uden
Nytte; men skal Evangeliet, som er et Lægemiddel, bruges, saa
maatte man ogsaa ved Hjælp af Loven vise Synden og dens dybe
Saar.
Flere baptistledere modtog "missionsløn” via Hamburg, men menig
hedernes ansvar for regelmæssigt at aflønne deres prædikanter blev
tidligt drøftet. I Aalborg fik Føl tv ed allerede i 1840erne en frivillig
"Skiærv” udbetalt som løn. 11851 drøftede menigheden "Nødvendig
heden af Oprettelsen af en Hjælpekasse eller Missionskasse til at løn
ne Missionærer efter at være uddannet i Hamburg”. På Vestsjælland
var menigheden i 1853 en deling nær på grund af lønspørgsmålet,
men Førster ”fik brødrene genforenet” ved sit forslag om, at der skul
le indsamles en gave til Niels Nielsen! På Forbunds-konferencen i
1860 blev lønspørgsmålet afklaret med en vedtagelse om, at det er
"christelige Menigheders Pligt efter Evne at underholde deres For
standere og Lærere”. Samtidig oprettede man en "Missionsinvalidekasse” til gavn for "Brødre, der have virket i Missionen som Forstan
dere, Missionærer osv., og som formedelst Alder eller Svaghed ere
bievne uduelige”.
Danske baptister gik ikke i tyske eller svenske trosfællers fodspor i
denne periode; begge steder blev der bygget "missionsskoler”. Her
hjemme havde man hverken midler dertil eller syn for sagen.

Peder Sørensen
1818-1897
I Peder Sørensens
selvbiografi ”Nød og
Hjælp”, der udkom i
1860 - kort efter hans
dåb i Aalborg menighed
- fortalte han om sit
møde med Mønsters
menighed og forkyn
delse i København i 1843
- han havde netop
forladt en "VærtshuusKjælder”:
”Dajeg kom ind i Salendet maa jeg sige - da
mødte mig noget ganske
uforklarligt Saligt i den
Venlighed der strax blev
beviist mig; det var som
en blid Luftning herovenfra, noget hidtil
ukjendt, noget aldrig før
følt.
Snart kom Hr. Mønster
ind. Først læste han
Psalmen ”Det er et lifligt
Ord: At Jesus selv er
kommen osv.”... Derpaa
foreslog han den lille
Psalme "Drag Jesus mig
dog efter dig” at synges;
og derefter holdt han en
meget kraftig og gjennemgribende Prædiken.
I Begyndelsen forekom
denne mig meget forunderlig og paafaldende,
formedelst den hyppige
Benævnelse af Djævelen
og Satan, hvem jeg
aldrig havde været vant
til at høre nævnet i
Prædikener; men imod
Slutningen følte jeg
Ordets gribende Kraft
og fandt især noget
særdeles saligt i at høre
Jesus blive omtalt saa
ophøiet og saa elskelig
som jeg aldrig før har
hørt. I disse velsignede
Øieblikke smagte jeg
lidt af den ubegribelige
Sødheds og Naades
Fylde som Navnet Jesus
Kristus indbefatter i sig
naar det forkyndes
rettelig”.
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Missionæren
Rejsemissionærens
udstyr:
Dragten bestod af
Frakke, noget lang
skødet, af grovt
hjemmegjort Vadmel;
den var forsynet med et
Par store udvendige
Sidelommer. Disse to
Rum var rigt udfyldte
med forskelligt
Inventar, saasom: En
Knop tørt Kamfer,
stærkt indpakket, en
Flaske Sedativvand, et
Stykke pulveriseret
Sandsæbe med en spar
som Blanding af Moskus
(- alt sammen kamp
midler mod fnat, lus og
andet utøj!).
Benklæderne var af
samme Stof som Frak
ken. Støvlerne var af
grovt Læder -runkne og
bulede skønt de ofte fik
en Overgydning af Tran
og Kønrøg. Hatten var
af grovt Filt i Form af en
Cylinder. To Skjorter, et
par Strømper, nogle
Skrive-Apparater m.m.
var endnu nødvendig.
Alt dette indsvøbte jeg
fast i et stort grovt
Bomuldstørklæde,
hvilken Pakke jeg i
Regelen altid bar under
venstre Arm, mens jeg
holdt min Vandrings
stav i den højre Haand.
Søren Hansen,
1851.

På Forbunds-konferencen i 1849 blev det fremhævet som ønskvær
digt, at hver af de fire Foreninger selvstændigt udsendte og lønnede
missionærer. Menighederne i Danmark indledte straks drøftelserne
for om muligt at ansætte fællesmissionærer. I Aalborg modtog me
nigheden fra søstermenigheden på Langeland en skrivelse ”Betræffende Missionsvirksomhed i Danmark”. To måneder efter Hamburgkonferencen drøftede aalborgenserne denne henvendelse i Førsters
nærvær. Holdningen var her den samme som i Hamburg, og menig
heden svarede langelænderne:
Da der i Danmark ere mange Steder, hvor det sande Evangelium
ikke bliver forkyndt og een Missionær ikke er tilstrækkelig til at
komme overalt, og da vor Frelser byder os at forkynde Evangeliet til
al Skabningen, saa finder vi det fornødent og forpligter os til ved
Guds Naade at bidrage saa meget vi formaae til at understøtte en
Broder, som besidder de fornødne Egenskaber til at forkynde det
glade Budskab til dem, som sidder i Mørket i vort Fædreland.
Under drøftelsen havde Førster oplyst, at menigheden i København
og på Sjælland allerede lønnede ”Een for at virke i dette Øjemed dér
paa Øen og de ville vist ikke formaae at give til en Missionær i Jyl
land og paa de andre Øer”. Denne ene var Ryding, som blev "delvist
støttet til nu og da at tage på små missionsture, men kun på Sjæl
land”. I Aalborg handlede menigheden mere generøst, idet den fra
november samme år ansatte Chr. Nielsen - den senere forstander i
Hals menighed - til ”som Missionær at udsendes og lønnes af Menig
heden for i Jylland og mulig paa tilgrænsende danske smaa Øer at
udbrede Guds Ord”.
Det lykkedes således ikke at ansætte nogen rejsende landsmissionær
i Den danske Forening, der aldrig kom til at fungere efter hensigten.
Det betød, at en overordnet missionsplanlægning ikke fandt sted, og
missionæransættelser blev overladt til de enkelte menigheders initi
ativer. Førsters position blev herved styrket, idet han alene fungere
de som landsmissionær - rigeligt betalt af englænderne, der flere
gange beklagede sig over de danske trossøskendes spredte fægtning:
”Vi ville være glade for i Danmark at se en organisation dannet, som
kunne forene missionsarbejdernes interesser og arbejdsindsats”! Det
forblev ved ønsket.
Baptismens udbredelse blev naturligvis varetaget af de enkelte me
nigheders missionærer. Menighederne købte dem ofte fri fra deres er
hvervsarbejde, for at de kunne foretage månedlange missionsrejser
især i vinterperioderne. Forskellige faktorer bestemte deres rejseru
ter. Undertiden blev de tilfældige, idet der blev holdt møder i landsby
efter landsby, hvor nysgerrige folk lukkede deres døre op for den
ukendte missionær. Til andre tider blev familieforhold bestemmende
for missionsrejserne - eller de gik til missionærens fødeegn. Ofte blev
rejseruten bestemt af trossøskende, der på grund af ændrede arbejds
forhold var flyttet til fjerntliggende egne - således opstod menighe
den i Hesselho. En helt speciel rejserute blev fra midten af 1850erne
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etableret mellem København og Midtjylland med fast mødevirksom
hed på Vestsjælland, i Nyborg, Odense og Vejle, idet Førster tog bo
pæl i Jylland, mens han samtidig var prædikant i hovedstaden.
At være rejsemissionær var forbundet med store vanskeligheder selv de største afstande måtte tilbagelægges til fods, sjældnere til
hest. Førster skrev:
Arbejdet på disse egne er temmelig vanskeligt, især om vinteren,
hvor vejret ofte er meget dårligt og vejene dækket med dyb sne. Nyt
årsdag måtte jeg således gå ca. 15 km. til mødet, derefter stå op og
prædike i ca. 1 time, og den opbyggelige del af gudstjenesten tager
endnu 1 time; derudover skal der tales med brødrene og folkene, og
til sidst måtte jeg gå den samme vej tilbage igen. Sommetider må
jeg gå i regn og sne samt i koldt og blæsende vejr, der kan være så
slemt, at man næsten må være klar til at omkomme af kulde. Jeg
har ofte været våd til skindet, og er blevet glad, nårjeg kunne stå tæt
ved ilden og tørre mine våde klæder på kroppen.
Hertil kom i al slags vejr udendørs dåbshandlinger ”i den Grav, som
kun blev opvarmet ved Aandens Ild i Hjertet!” At en del missionærer
måtte opgive tjenesten, undrede ingen; få havde jernhelbred som Sø
ren Hansen og Førster.
og 33arml)jertigf)eb.
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Christen Westerby
1804-?
Westerby var en fyrig
prædikant på sin hjem
egn ved Bording i flere
år, inden han i 1849
modtog dåben i Aalborg
menighed. På hans
hjemegn hed det om
ham, at ”han virkede
som en Brand i Lyngen”,
hans prædiken var ude
lukkende om "Synd og
Naade, Tro og Vantro”:
”På Herrens dag går han
til kirke, men idet han
bliver på kirkegården,
prædiker han for menig
heden, mens præsten er
tvunget til at prædike
for en tom kirke”! På sin
hjemegn blev han "Ribe
Stifts Apostel”.
Sammen med Førster og
Søren Hansen virkede
han i Midtjylland.
I Aalborg menighed talte
han Købner midt imod i
en strid om menigheds
tugt, hvor Westerby var
mildere stemt end
Købner. Derfor blev han
udelukket - men kort
efter genoptaget. Hur
tigt blev han "Lærer” i
menigheden og ordine
ret ”til at døbe i lang
Frastand fra Menig
heden” - nemlig på sin
hjemegn. Ved Føltveds
død blev den tredie
medforstander valgt ved
lodkastning mellem Sø
ren Hansen og Wester
by. Sidstnævnte tabte.
1 1866 emigrerede han
til Amerika, hvor han
udgav sin selvbiografi:
"Guds Naade og Barm
hjertighed imod
C. Westerby”, Chicago
1879.1 Midtjylland
kaldtes han "KræTdom”.
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Tugten
Menighedslivet blandt de første baptister var bevæget. De formgav
det selv med deres svar på to grundlæggende spørgsmål: Hvad er en
kristen menighed? og: Hvordan lever et kristent menneske?
I de vakte kredse var den store anstødssten det manglende skel mel
lem den sande menighed og det omgivende samfund. Af baptisterne
fik barnedåben naturligvis skylden for kirkens forlis, hvis resultat
tydeligt kom til udtryk ved altergangen, hvor de hellige skulle "ligge
tilbords med saa mange Skiøger, Hoerkarle, Bedragere og Drukken
bolte”. Kritikken lød:
Føltveds dagbøger giver
et i dansk vækkelses
historie formentlig ene
stående indblik bag den
gudelige vækkelses
kulisser og dementerer
megen senere romanti
sering af ”de første
guldkristnes” bv og
virke. Dagbøgerne giver
en usminket skildring af
besværlighederne både
med at holde kødet i ave
og med at skelne mellem
ret og vrang lære.
Flere blev ikke optaget i
menigheden med føl
gende begrundelser:
Fordi han besidder stor
Forstand var der frygt
for, at han ikke talede
Hjertesproget!
Formedelst en mindre
god Orden i sit Huus og
Rygtet om hun var noget
sladderagtig...
Udelukkelser fandt sted
med disse begrundelser:
Sladder og Hidsighed,
der viste Ondskab og
Frækhed ... Slået sin
Kone, giver hende
mange Ørefigen ... For
Løgn og Forsømmelse af
en Kristens Pligt (på
arbejdspladsen).
Ungdommelig Letsind
og Paaklædning, som
Menigheden havde
forarget sig over ... Det
var en Lærdom uden for
Skriften de førte,
og disse blev derfor
udelukkede.

Christenheden er smeltet sammen med Verden, Barnedaaben er
Foreningspunktet. I have gjort Barnedaaben til et Trolddomsmid
del, hvorved der magisk fabrikeres tankeløse Navne-Ckristne i millionviis!
Nu skulle de gudelige kredses almene drøm om "det rene nadver
bord” virkeliggøres blandt baptisterne. De forsøgte på to måder. For
ud for dåben fandt en prøvelse af den dåbssøgende sted, og efter då
ben gjorde menighedstugten god fyldest. Der var en gennemtænkt
sammenhæng mellem kirkesynet og det kristne menneskesyn:
Ligesom den enkelte kristne med alvor må stride imod synden hos
sig selv for i sandhed at være kristen, således må også Kristi Lege
me eller menigheden, een for alle og alle for een, stride imod åben-
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lys ugudelighed i menigheden for at denne i sandhed skal kunne
være Kristi menighed.
Den enkelte menighed udøvede menighedstugt over for enhver, der
stak af fra normen i ”Lære eller Levnet”. Hensigten var at sikre me
nighedens renhed og de pågældendes frelse. Udelukkelser fandt of
test sted i to tempi - først forsøgte menigheden med en offentlig for
maning, der indbefattede, at den frafaldne ikke fik adgang til nad
verfejringen. Dernæst skete udelukkelsen, hvis frafaldet ikke blev
erkendt og angret. Udelukkelser fandt sted som menighedsbeslut
ninger, og menighedens medlemmer måtte "ingen Samquem saa
som Bøn og Sang til Opbyggelse eller Spadseren” have med de ude
lukkede, ”thi da følte de ikke Savnet af Samfundet”. Hensigten med
udelukkelsen var dog først nået, hvis de udelukkede kom til syndser
kendelse og derpå atter blev optaget i menigheden. Dette skete
langt fra altid. Antallet af udelukkede var over 800 i de første 25 år,
men af disse blev kun godt 200 genoptaget i menighederne.
I menighederne opstod der i løbet af 1850erne forskellige syn på me
nighedstugten. Striden drejede sig om søndagens absolutte hellighol
delse og om total afholdenhed fra brændevin som betingelse for opta
gelse og forbliven i menighederne. Beslutningen på Forenings-Kon
ferencen i 1855 gik de strenge fynboer og langelændere imod, idet
man vedrørende brændevinsspørgsmålet vedtog, at "ingen Menighed
er berettiget til at foreskrive Regler for at være et Medlem af Guds
Menighed, som ikke findes i Guds Ord”. Danskerne bragte skismaet
op på Forbunds-Konferencen i Hamburg i 1857, hvor Forbundet præ
ciserede, at "selv Nydelse til Maade ikke maa taales”! På den følgen
de Forbunds-Konference i 1860 anbefalede Oncken at "virke derhen,
at Afholdenheds-Løftet blev indført og gjennemført i alle Menighe
der”.
1 den danske baptisme afviste Førster dog konsekvent afholdsløftet
som optagelses- og medlemsvilkår:
At indføre total afholdenhed ved tvang og gøre det til en betingelse
for medlemskab af Kristi menighed, dét forekommer mig så uhyr
ligt, at jeg næsten ikke kan forestille mig noget, der er værre.
Ligeledes var Førster henholdende med at udtale en absolut fordøm
melse af alt søndagsarbejde, idet han - mod sine engelske foresattes
strenge vejledning - holdt hånden over de fattige og hårdt trængte
familieforsørgere, der i deres yderste nød måtte ty til søndagsarbej
det.
Når menighederne indbyrdes havde forskellige normer for menig
hedstugten, opstod der et problem vedrørende den gensidige aner
kendelse af de lokale domme. På Forbunds-Konferencen i 1857 fik
Købner med besvær følgende vedtagelse, der sikrede "Fredsfyrstens
Villie”, i hus:
Optagelser og Udelukkelser er noget Fælles for alle Menigheder,
idet Menighedernes fuldkomne Uafhængighed fra hinanden ikke
er fra Gud, men fra Mennesker.

Vi har kun en enkelt
prædiken fra Føltveds
hånd. Det er en for
maningstale, der er stilet
til ”den elskelige Guds
Menighed i Aalborg”.
Årstallet er ukendt.
Føltved slutter: "Det
kommer an paa at leve
stille og søge efter Fred
og holde sig strængt til
Sandhed, saavel i det
jordiske som aandelige
Kald; thi umuligt kan
det ene bestaa uden det
andet”.

Føltveds dagbog blev
udgivet af Henry
Petersen i 1977.

Føltveds
Dagbog
65

Det længste strå
En række forhold i menighedslivet, der havde med bibelfortolkning
at gøre, optog også baptisterne. Flere af disse spørgsmål hørte menig
hedens gudstjenesteliv til.
Primært drejede diskussionen sig om nadveren. Om adgang til nad
verfejringen talte trosbekendelsen utvetydigt:
Den hellige Nadver ere udelukkende kun for Saadanne, som ved
Guds omvendende Naade ere bievne hans Eiendom og have an
nammet den hellige Daab.
To forhold såede tvivl om det rigtige i denne lukkede praksis. Den for
hindrede nadverfællesskab med de gudelige vakte, der forblev i Den
lutherske Kirke. Dertil kom, at udenlands hyldede mange baptister
den åbne praksis, hvor alle, der troede på Kristus, havde adgang til
Herrens bord. Såvel i Forbundet som i Den danske Forening kæmpe
de man med dette problem. På Forbunds-konferencen i 1854 trak
Oncken linien op, idet han fik ”antaget med alle imod to Stemmer”, at
trosbekendelsen overalt skulle respekteres. Nadveren måtte kun fej
res med ”troende Neddypte”. Baptister, der hyldede den åbne prak
sis, havde sat ”deres Kjærligheds-Følelser for Brødre over Guds
Ord”. Samtidig imødegik Oncken sine modstandere på denne måde:
Vi beskyldes med Urette for at være Snever-hjertede. Vi have ingen
streng, men en bibelsk, aaben Communion for Alle, som efter Christi Befaling ere døbte paa deres Troe til ham.
I Den danske Forening havde Oncken en tro meningsfælle i Førster.
De engelske "Strict Baptists”, der udsendte og lønnede ham, hyldede
som deres vigtigste trossætning læren om det lukkede nadverbord.
For dette kæmpede Førster konsekvent - og med skadefryd skrev
han til englænderne om sin værste modstander:
P. Mønsters menighed her i København såvel som den i Ishøj fik de
res sidste slag, som fuldendte deres undergang, da han forsøgte at
indføre det åbne nadverbord!
Den ene af Onckens opponenter i 1854 var P. H. Damm. Han skrev:
Der er noget i Guds Ord, som taler for aaben Communion, ellers
ville der heller ikke være saamange berømte, lærde Mænd iblandt
Baptister i England og Amerika, som havde antaget den Anskuel
se, at Daaben ikke er nødvendig for Nydelsen af Herrens Nadvere.
Dersom vi ikke ville nyde Nadveren med andre end med Baptister,
saa kunne vi heller ikke indrømme, at der ere andre Christne end
Baptisterne.
Men Damm emigrerede, og Førster trak det længste strå. Når bapti
ster fejrede nadver, skete det derfor ikke sjældent ”med et smukt an
tal Tilskuere”!
Den første Forbundskonference i 1849 besluttede, at kvinder ikke
måtte "bryde brødet, døbe, prædike eller bede” i offentlige forsamlin
ger. Førster var en af de ivrigste fortalere for denne beslutning - og
i den periode, han "førte Herredømmet over os, var al Kvinde-Virk-
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I baptisternes
missionsblade stod der
kun få artikler om de
her beskrevne
trosspørgsmål.
Vedrørende disse havde
man jo også
trosbekendelsen.
P. H. Damm var i
nadverspørgsmålet en
éner. Her ses hans brev
til A. Wiberg fra nov.
1856 vedrørende ”Den
danske Evangelist”,
endnu inden denne
udkom fra begyndelsen
af 1857.1 Sverige havde
Damm nogle få
meningsfæller angående
det åbne nadverbord.
Herom diskuterede de
svenske baptister på
deres konference i 1858.
Konferencen besluttede,
at begge synspunkter i
nadverforståelsen skulle
leve side om side.

somhed i religiøs Henseende underkuet”. Til gengæld vartede kvin
derne op, når man i forlængelse af nadverfejringen samledes til
”Kjærligheds-Maaltid”. Her opbyggede man hinanden i flere timer.
Førster var begejstret — om et sådant måltid, der fandt sted syd for
Aalborg med 350 deltagere, skrev han:
V7 havde et slags kærlighedsmåltid, som bestod afbrød, ost og pølse
samt små øl; det kan være, du smiler af dette og tænker, at det var
et sjovt kærlighedsmåltid, men jeg kan forsikre dig, at vi nød det
meget. Vi var alle så glade, som var vi allerede i himlen...
I begyndelsen voldte barnevelsignelse med håndspålæggelse ingen
problemer i menighederne. På Forenings-konferencen i 1852 vedtog
menighederne at praktisere barnevelsignelse, når forældrene for
langte det. Om fremgangsmåden vedtog menigheden i Aalborg året
efter: ”Den Broder, der udfører det, skal ikke tage Barnet i Armen,
men bede”! Med Førsters stigende indflydelse mistede man også den
ne praksis. Efter hans besøg i Frederikshavn lød det i 1861:
Jeg forsøgte at vise, at Herren havde gjort mange ting, som vi hver
ken havde ret eller kraft til at efterligne, og at det var for farligt at
indføre en sådan praksis, da den let kunne komme til at erstatte
barnebestænkelsen, men at det var forældrenes pligt at bede for de
res børn derhjemme.
Niels Larsen fulgte trop: ”Lad os ikke begynde paa en Barnedaab
uden Vand”! Hvad barnevelsignelsen og den lukkede nadverpraksis
angik, skulle der gå flere generationer, inden danske baptister ryste
de Førsters præg af sig...
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Barnet
11840erne havde baptisterne store vanskeligheder med børnenes ud
dannelse. I almueskolen fulgte religionsundervisningen den luther
ske bekendelse, og i værste fald fandt den sted ved hjælp af en "ugu
delig lærer”, men altid under den lutherske præsts eller skolelærers
opsigt.
Som et supplement hertil forsøgte menighederne sig først med søn
dagsskolen. Mønster stødte i 1844 panden mod en mur, da han øn
skede ”at danne en Søndagsskole for Menighedsmedlemmernes
Børn, men vore Love gør det meget vanskeligt, ja umuligt”. Ved
Førsters ankomst skrev denne til englænderne:
I har talrige og velordnede Søndagsskoler og rigeligt af Midler til
deres Opretholdelse. I Danmark har vi ikke en Gang én. Lidt er der
blevet gjort i den Retning, men det er næppe Værd at regne for no
get.
Hermed henviste han måske til Aalborg menighed, der i 1846 beslut
tede, at baptisternes børn skulle mødes hver søndag eftermiddag for
”at forklares Guds Ord”. Arbejdet reorganiseredes flere gange. I
1851 vedtog menigheden,
at der hver Søndag paa hvert Sted, hvor der holdes Forsamling i
Menigheden, skal afholdes Søndagsskole. Den, der leder Forsam
lingen, skal kathekisere med de Børn, som Forældrene sender der
hen, saavel de som ikke hører til Baptistforældre som Baptisternes.
Efter Grundlovens komme og Forbundets stiftelse greb søndagssko
learbejdet om sig. Fra konferencen i Hamburg 1849 kom der en op
fordring ”til alle Guds Børn om at antage sig Søndagsskolerne med
alle de til Tjeneste staaende Kræfter”. Og Førster blev pålagt - på
grund af ”hans Erfaring og Sagkundskab” — at virke for oprettelse af
søndagsskoler på sine missionsrejser i Danmark. Alligevel fandtes
der i 1864 kun rundt regnet 100 søndagsskoleelever i menighederne.
Tidligt tænkte baptisterne også på en erstatning for almueskolens
undervisning. I marts 1848 indsendte Niels Nielsen en ansøgning
om, at baptistbørn måtte fritages for skolens religionsundervisning —
og det blev bevilget ved kongelig resolution maj 1848! Men baptister
ne ville længere; de ønskede at oprette alternative private skoler. Det
blev muligt med følgelove i april 1851. På det tidspunkt havde enkel
te aalborgensere vægret sig mod børnenes skolegang, idet menighe
den i 1850 vedtog, at de skulle undervises af ”en grundkristelig Læ
rer”. En sådan fandt man i Søren Hansen, som skoledirektionen god
kendte. Herpå blev baptisternes første hverdagsskole grundlagt i no
vember 1851 i Gunderup sogn med fem elever, der undervistes tre
gange ugentlig. På Foreningens konference i 1852 drøftede man
"Skolegang for Baptistbørn i Almindelighed” og vedtog, at "Brødrene
Ryding, Rymker og Føltved udgør en Komité til at ordne Skolevæse
net”. I 1854 meddelte Rymker fra Odense, at ”vi have begyndt en
Dagsskole for vore egne Børn”. Fra Aalborg spredte skoletanken sig
nordover, især efter at P. H. Damm blev skolens energiske lærer fra
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1853. Straks oprettede han en slags seminarium ved skolen, hvor
"enkelte unge Brødre blev oplærte i Faget for om vinteren især at
kunne undervise i de fornødne Genstande”. Og i 1856 udgav han en
lærebog til brug i hverdagsskolerne. En vigtig skoleform i baptister
nes mission havde set dagens lys. Og selvom det ikke lykkedes den
nævnte komité at organisere en fælles hverdagsskolevirksomhed,
rejste menighederne i de følgende år små og store skoler, der var in
spireret af skolen i Østhimmerland. I 1864 meddelte Søren Hansen
om denne, at den "fortiden bestaar af omtrent 30 Børn, for Størstede
len af Baptisternes, som med Undtagelse af Fritiderne nyde Under
visning hver Søgnedag”.
Baptisternes hverdagsskole var beslægtet med Christen Koids fri
skole fra sommeren 1852. Begge var private skoleformer med sam
menfaldende interesser i skolestyrelse og valg af lærertype - "liv er
bedre end kundskab”! Men hvad undervisningen angik, skiltes veje
ne. Kold forkastede katekiseringen, han ville "oplive” ved at gøre de
bibelske og folkelige fortællinger levende. Baptisterne derimod fort
satte med den bibelske udenadslære ifølge Damm’s katekismus og
uden at inddrage folkelige og mytologiske fortællinger. Elevernes
univers blev mindre i hverdagsskolen end i de grundtvigsk inspirere
de friskoler.

P. H. Damm
1826-1922
Damm hørte oprindelig
til Brødremenigheden i
Christiansfeld, men kom
under krigen i 1848 i
kontakt med baptister
ved fronten.
I København opsøgte
han Mønsters menighed,
hvor han blev døbt 1848.
Damm havde ikke været
i Aalborg ret længe, før
menigheden i 1853
gjorde ham til lærer for
hverdagsskolen i
Vaarst. Efter 8 års
dygtigt skolearbejde
emigrerede han i 1861.
I Amerika blev han en af
lederne blandt de dansk
amerikanske baptister.
I Gunderup gik der ry af
hans skole. Sogne
præsten frygtede, at han
her skulle fa "etableret
et særegent Baptist
skolehold, ved hvilket
naturligviis en heel ny
Baptistslægt opelskes".
Hans frygt var vel
begrundet. Den næste
større vækkelse i Øst
himmerland brød netop
frem i tilknytning til
hverdagsskolen i 1857.

P. H. Damm var en
igangsættertype. Han
skrev en omfattende
”Veiledning ved Smaabørns Religionsunderviisning i Spørgsmaal og
Svar med Beviser af den
hellige Skrift”. Bogen
var på 72 tætskrevne
sider, bygget logisk op i
93 punkter efter tros
bekendelsen - men uden
omtale af udvælgelses
læren.
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Strøebøger
En vigtig del af missionsarbejdet bestod i spredning af bibeldele og
traktater. Oncken var kolportør, inden han blev baptist, og han fortsatte endnu ivrigere hermed som baptist, støttet af skotske, engelske
og amerikanske bibel- og traktatselskaber. I 1836 grundlagde han
både forlag og traktatselskab i Hamburg, og før der var baptister her
i landet, havde han trykt en halv million traktater!

,

Fra Hamburg kom der store sendinger af danske traktater hertil - i
1840 modtog Mønster 40.000 og året efter 5.000 Ny Testamenter.
Mønster skrev:
Vi er nu omtalte næsten over hele Byen. Det har bevidst sig ved de
sidste Dages Efterspørgsel efter Tractater. Folk har bogstaveligt
talt kommet til mig i Hundredvis for at erholde saadanne, og det
har baade været fra højere og lavere Klasser.

Allerede inden Christen
Westerby blev baptist,
udgav han skrifter af
opbyggelig karakter.
11849 kom dette "Sendebrev til Den danske
Soldat, forfattet til Trøst
for Den, som føler Be
drøvelsen i Hjertet
formedelst det Sorgens
Budskab, som i disse
urolige Dage gjenlyder
udi vort kjære Føde
land”. Skriftet var på 16
små sider. Sådanne
skrifter var, når de blev
udgivet hos baptisterne i
Hamburg, gratis. 11859
klagede sognepræsten i
Jetsmark sin nød her
over: "Det var ønskeligt,
om Bibelselskabeme
vare istand til at sælge
den autoriserede,
uforvanskede Bibel
oversættelse til saa billig
Friis som Baptisterne.
Særdeles ønskelig vilde
det være, om det Tractatselskab, som nu er
blevet stiftet her i
Landet maatte blive
istand til at byde den
læsende Almue en mere
sund, paa Guds Ord
mere begrundet Føde,
end hine hamborgske
gjøre”!
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Traktaterne blev spredt overalt — i Den kongelige Livgardes kaserne,
hvor majoren i 1840 befalede, at de skulle uddeles til soldaterne, i
Roskilde Domkirke, hvorom biskop Mynster i 1841 indberettede til
Kancelliet, at baptisterne ”paa en meget paatrængende Maade har
uddelt deres Tractater”, og ved færgelejet i Marstal i 1845, hvorfor A.
Madsen Hansen ved højesteret blev idømt en bøde! Bedre gik det
Struwe, da han på Dyrehavsbakken standsede Frederik VIIs vogn,
rakte kongen en traktat og fik dette svar: ’Tak, det er den første
Prædiken, der er blevet holdt for mig paa Dyrehavsbakken!”
Ved Førsters komme sidst i 1840erne forstærkede hamburgerne de
res indsats og medsendte "omtrent 100.000 danske Traktater”. Sam
tidig skrev Oncken:
Uden denne Virksomhed ville Tusinder, ja Millioner gaae over i
den alvorlige Evighed uden endog blot at have eet eneste sandt Vid
nesbyrd om Christus og Frelsens
Vei. Alle de, hvem deres Medsyn
JS’cnMurcu
deres Frelse er en Hjertesag, kun
ne her blive Medarbejdere, thi
til
denne Virksomhed for Guds Rige
®ci» feanffc Øol&ot,
udkræver ingen Lærdom, ingen
'
forfattet
Anseelse, ingen Rigdom. SaaleW Irøj} for Xnt, føm føltr Scbrøselfen i
des beder jeg alle Brødre og Sø
^jtrtet formcbEljl tet ©ørgenø Snbflab, føm i stre i Christo, aldrig at begive
biøfe urolige lage gjcnlbbcr ubt »ørt tjære
dem paa Rejser, ja end ikke at
gobelanb.
gaae ud, uden først at have fyldt
deres Lommer med Tractater.
UbgiBct af
Gfjriflcn SScffcrlnje
t Bortinj.
(Stoffer O 9»6.)

---=e©-@-®»«==--- jwfenø, 18(9.
tryft saa ntgicmn® Qorlag (pø 9. S. Sogt.

Den danske Forening prioritere
de skriftmissionen højt. På kon
ferencen 1852 besluttede man at
støtte Forbundets traktatfore-
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ning: ”Br. Ryding blev valgt til Kasserer. Traktaterne skulle trykkes
i Hamburg”. Men Førster støbte sin egen kanon. Fra 1853 udgav han
på eget forlag en række traktater, som han oversatte fra engelsk - og
bad englænderne financiere. I 1858 forsøgte han at etablere danske
baptisters første traktatselskab, men menighederne ønskede ikke at
subskribere på Førsters udgivelser:
Med Hensyn til Spørgsmaal angaaende et Traktatselskabs Opret
telse her i Landet, da er det hverken af nogen hemmelig eller aabenbar Misforståelse med Brødrene i Hamburg. Aarsagen er denne:
Jeg har allerede i flere Aar faaet Understøttelse fra England til at
udgive Traktater, og jeg mener, at vi selv bør gøre noget mere i den
ne Retning, end vi hidtil have gjort, for at vi ikke altid skulle have
nødig at stole for meget paa Andre.
Traktater og bibeldele kaldtes med rette "Strøebøger”. Menigheder
nes udsendinge spredte dem i by og på land til hvem de mødte; i hav
nene blev søfolk og emigranter opsøgt. I Odense og Aalborg organise
rede menighederne en systematisk husstandsomdeling. Fra Odense
skrev Rymker:
I de sidst forløbne tre Maaneder er over 400 Familier hver sjette
Uge bievne forsynede med en Tractat. Ved Tractatuddelelsen blive
vi bekjendte med Manges Sindelag og Gemytstilstand, da vi overalt
indlade os i Samtale...
Under 1864-krigen iværksatte baptisterne i kongeriget, i hertug
dømmerne og i Hamburg en fælles indsats blandt soldaterne. Førster
bidrog også, og han modtog store gaver fra sine engelske trosfæller til
dette formål. Menighedernes udsendinge mødtes med krigsfangerne,
og på lazaretter og i hospitaler besøgte de sårede, syge og døende. På
vagtstuerne "blev Kortspillet undertiden strax lagt tilside og Alle be
gynde med stor Nysgjerrighed at læse deres Tractater. Nogle sende
dem i deres Breve til deres Hjem”. Sådanne traktater havde naturlig
vis et opbyggende og vækkende indhold, men med andre formål for
øje blev der både udgivet belærende og apologetiske traktater blandt de sidstnævnte en del, der forsvarede den kristne tro imod
mormonerne, som man i hele perioden bekæmpede med det skrevne
ord.

Den første traktat, der
kom hertil fra Hamburg,
ses her i Købners
håndskrevne litogra
ferede udgave. Han
sendte den herop efter
sit besøg i sommeren
1839. Skriftet var en
bearbejdelse af
R. Pengilly’s "Scripture
Guide to Baptism”. Den
sidste titel var velkendt
blandt danske baptister,
men sammenhængen
med Købners skrift var
næppe kendt. Således
arbejdede både
A. F. Mønster, Førster
og Niels Nielsen med at
oversætte Pengilly’s
skrift fra engelsk. Det
lykkedes ikke for nogle
af dem, men i 1861
udgav Niels Nielsen det
ovenfornævnte Købnerskrift i trykt form.
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Blade
Efter trykkefrihedens komme fulgte der i 1851 to private bladudgi
velser blandt de danske baptister. I København udgav A. F. Mønster
som månedsblad sit "Baptist-Missionsblad” med det formål at bringe
Beretninger om Baptismens Udbredelse og Fremgang i Ind- og Ud
landet, dens historiske Udvikling fra Apostlenes Dage, Drøftelse af
dens Lærdomme og dens Modstanderes Indvendinger imod den.
Samtidig skulle bladet binde baptisterne sammen:
Der har nu siden October 1839 været Baptist-Troessamfund her i
Landet, men de have lige indtil denne Dag savnet et offentligt Or
gan, hvorigennem de fra hverandre længere Boende kunne meddele
sig indbyrdes...
Bladet udkom kun med tre numre og ophørte på grund af ”det util
strækkelige Antal af Abonnenter”. Årsagen fandtes dog snarere hos
redaktøren! A. F. Mønster var trods sin begavelse et uroligt element
i den københavnske baptisme. Gentagne gange brød han med sine
trosfæller — og netop midt i marts 1851 skrev Førster:
A. Mønster, som var hovedårsagen til alt besværet, er igen blevet
udelukket af menigheden. Under mit fravær prøvede han hårdt på
at blive menighedens forstander, men det lykkedes ham ikke...
I Aalborg forsøgte Christen Westerby samtidig at udgive et mere op
byggeligt månedsblad, som han kaldte "Levende Vandstrømme afLi
vets Kilde”. Bladet vandt størst udbredelse i den jyske baptisme, og
det blev her en konkurrent til Mønsters parallelle udgivelse. Der ud
kom kun to årgange.
Westerbys blad blev ikke opfattet som Den danske Forenings fælles
udgivelse. På Ordrupkonferencen i maj 1852 vedtog man nemlig at
udgive et fællesblad - ”da de døbte Christne (Baptister) i længere Tid
tilbage har følt Savnet af et dansk Missionsblad”. Rymker valgtes
som redaktør, men de boglige i Aalborg gjorde oprør:
Betræffende det omtalte Missionsblad, som Rymker allerede har
udgivet det første Nummer af: Da det ikke var godt skrevet, tilbød
Br. Damm at redigere Bladet. Hvis ikke havde vi i Sinde selv at ud
give et Blad. Derom er skrevet til Rymker.
Herefter blev Damm redaktør - og Rymker udgiver! Hensigten med
udgivelsen var
at meddele Efterretninger saavel fra Indlandet som fra Udlandet
om Christi Riges Udbredelse som ogsaa enkelte interessante Begi
venheder og anden christelig Læsning til Opbyggelse for hungrige
Sjæle efter Livet i Christo.
Idéen til dette danske missionsblad kom naturligvis fra Det tyske
Forbunds månedsblad. Snart vendte danskerne dog blikket mod Sve
rige, hvor A. Wiberg fra begyndelsen af 1856 havde udgivet "Evan
gelisten”. I november 1856 skrev Damm til Wiberg:
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Vore Søskende her i Menigheden ønsker, at vort Blad for Fremtiden
også skal føre Navnet "Evangelisten”, og at Deres Afhandlinger og
Meddelelser i Deres Blad for Størstedelen maa blive optagne deri.
Men bladets fremtid blev tilrettelagt uden Damms medvirke. Rymker fandt sidst på året en ny medarbejder i Niels Larsen, med hvem
han delte betydeligt flere synspunkter. Ved udgangen af 1856 med
delte det nye makkerpar, at bladet skiftede navn til ”Den danske
Evangelist”:
Aarsagen hvorfor vi have valgt den Titel er den: Vi ønske at medde
le nogen evangelisk Læsning foruden Missions-Efterretningerne,
hvorved vi haabe at tilfredsstille Flere af vore Venner, som behøver
Trøst for deres arme Sjæle!
Bladet skulle gøre ”en evangelists gerning”. Et halvt år senere blev
Niels Larsen eneredaktør, idet Rymker drog til Norge som missio
nær. Bladet blev ikke Foreningens ejendom, men redaktøren stod
alene med det økonomiske ansvar. 11859, da bladet ikke havde mere
end 400 abonnenter, tabte Niels Larsen modet. Men Søren Hansen
trådte til; han skaffede abonnenter og blev "Bladets trofaste Ven” indtil de begge døde omkring århundredskiftet!
Men ikke alle var begejstrede for den nye form. Niels Nielsen for
holdt sig kritisk omend loyalt hertil:
Jeg kjender Stemningen saa temmelig nøie overalt i Sjælland, de
var mere tilfreds med det, da det udkom med Rymkjær som Mis
sionsblad end nu med dig som Prækenblad.
Alligevel indeholdt det en del missionsefterretninger. Påfaldende er
det, at Førster aldrig fik spalteplads. Forklaringen findes måske i
Niels Hansens udsagn: "Engang fremførte Missionær Niels Larsen
en Del Klagepunkter imod Førster, men han kom tilkort og holdt sig
siden i tilbørlig Afstand”!
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I Hamburg havde bap
tisterne siden 1844
udgivet "Missionsblatt
der Gemeinde getaufter
Christen”. Den danske
Forenings første ud
givelse skulle bære
samme navn, men der
var vanskeligheder af
sproglig art. Første
nummer hed "Missionsblad for døbte Christne
Menigheder”. Allerede
andet nummer skiftede
titel til "Missionsblad fra
de Døbte Christnes
Menigheder”, som blev
bibeholdt indtil "Den
danske Evangelist” så
dagens lys i 1857.

Her gengives også titel
bladene på A. F. Møn
sters og Chr. Westerby’s
udgivelser fra 1851. Hos
Westerby hedder det:
"Kjære Læser! Du giver
ofte mere ud til dit
Legems Ophold, end just
fornødent gjøres. Hvis
du giver lidt ud til
Sjæleføde, fortrydes det
vist ikke i Evigheden.
Du har givet mange
Penge ud til Farve eller
Pynt for Næstens Øine;
hvis du nu udgiver Lidt
for hans Sjæls Skyld,
bliver det ikke mis
hageligt i Guds Øine.”
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Global horisont
Missionsarbejdet indenlands blandt de mange navnekristne syntes
at overstige alle kræfter både i Det tyske Forbund og i Den danske
Forening. Alligevel havde deltagerne på Forbunds-konferencen i
1849 øje for hedningemission og jødemission. Men uenigheden, om
hvor kræfterne skulle bruges, var stor. Derfor besluttede konferen
cen, at hver Forening måtte afgøre, hvor missionsbidraget skulle an
vendes - "blandt Navnekristne, Jøder eller Hedninger”.
I Den danske Forening havde menighederne i 1850erne nok at gøre
med førstnævnte kategori - de navnekristne. Hertil kom i 1861 et
nødråb fra Rymkers Norges-mission, idet han dér havde virket i
"henved eet Aar” uden løn:
Ville Menighederne i Danmark, af Kjærlighed til deres Brødre
iblandt et naturligt Broderfolk, tage Deel heri1?
Idéen fængede ikke, selv om en pengegave gik nordover til den dan
ske missionær, der ved periodens slutning havde dannet fire små me
nigheder med ialt knap 100 medlemmer.
William Carey
1761-1834
Ved at læse om James
Cooks verdensrejser,
ved at studere et ver
denskort, som hang i
skomagerværkstedet,
og ved at studere sin
Bibel arbejdede William
Carey sig frem til sin
pionérgerning som
den moderne missions
grundlægger.
11791 udgav han skrif
tet "Undersøgelser af de
Kristnes Forpligtigelser
til at bruge Midler til
Hedningernes Omven
delse”. Året efter holdt
han på particularbaptisternes konference
i Nottingham sin store
tale om temaet: "Forvent
store ting fra Gud.
Forsøg store ting for
Gud”!
Danske baptister var
meget optaget af Careys
mission i Indien, hvortil
han 1793 sejlede under
dansk flag. I Indien
arbejdede han på dansk
territorium i Serampore,
og her blev han både
beskyttet og hædret af
den danske konge, der
nogle få år efter Careys
død forfulgte hans
trosfæller herhjemme...
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Om nogen dansk jødemission blev der ikke tale, men Hamburg-konferencen i 1854 mindede om, at "Man bør bede paa det Kraftigste for
Israels Omvendelse og med Flid stræbe efter Muligheder, at det ogsaa kunde skee”.
Derimod var horisonten blandt danske baptister fra starten intet
mindre end global. Hjælp hertil var jo tidligt kommet både fra Eng
land og Amerika, hvorfra de store initiativer i verdensmissionen også
blev taget. Fra 1854 meddelte "Missionsbladet” beretninger "saavel
fra Indlandet som fra Udlandet om Christi Riges Udbredelse”. Her
kunne baptisterne læse om deres trossøskendes pionerarbejde i hed
ningemissionen - om W. Careys tidlige mission i Indien (under den
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danske konges beskyttelse!) og om A. Judsons karenermission i Bur
ma. Også om Livingstones spændende arbejde i Afrika blev der ud
førligt fortalt. Heri blev læserne inddraget på denne måde:
Alle Guds Børns Bønner ville stige op for Naadens Throne, dersom
de ønske Christi Riges Udbredelse og Afrikas aandelige Igjenfødelse.
Sådanne missionsefterretninger gjorde deres virkning i menigheder
ne. Det følgende forslag fra 1863 om oprettelse af en ”Hedninge-Missions-Forening” kom da også nedefra, fremsat på et menighedsmøde
på Midtsjælland. Niels Larsen afslørede i sit referat heraf, at dilem
maet fra 1849 stadig bestod - skulle der drives mission blandt navne
kristne landsmænd eller blandt hedenske folkeslag:
Mine Brødre og Søstre! Vi see omkring os og blive med smertefuld
Forbauselse overalt saakaldte Christne Folkeslag og Christne Byer
vaer, der for Størstedelen bestaar af Vantro, der ofte hverken troer
det Ene eller det Andet, af det som Herren haver aabenbaret i sit
Ord. Her have vi allerede en stor Arbejdsmark at virke paa, men
endskjøndt den aandelige Død hersker de fleste Steder, saa findes
der dog, Gud være lovet, nogle Sjæle, som kjende og elske Frelseren.
Derimod gives der Lande og Steder paa Jorden, hvor det dyrebare
Jesu Navn endnu ikke er blevet bekjendt. De Millioner i Asien og
Afrika og andre Steder, som endnu aldrig have hørt det salige Bud
skab om Frelseren ved Troen paa Jesum. Med Tanken paa disse
stakkels udødelige Sjæle, som fortabes af Mangel paa Kundskab
om Frelseren, fremførte en Broder ved et Quartalsmøde i Kapellet
paa Sjælland det Forslag, at opfordre alle danske Bapt. Menighe
der til at forene sig til en Hedningemissionsforening, for derved at
bidrage til Evangeliets Udbredelse blandt Hedningerne, og for
maaske med Tiden, naar vi forsøge og haabe store Ting, selv at
kunne udsende en Missionær iblandt dem.
Sidstnævnte hørte fremtiden til. Men øjeblikkelig handling blev der
også mulighed for: ”Hvad vi allerede kunne, burde vi vist nok begyn
de paa, nemlig at bidrage til Missionærernes Understøttelse...” Og
det gjorde man så. I 1863 og 1864 indsamlede menighederne til For
bundets fælles missionskasse henholdsvis 350 og 450 rigsdaler, hvor
af i det mindste nogle videresendtes til de amerikanske baptisters
missionsselskab i Boston. Sidstnævnte beløb svarede til en halvårlig
missionsløn af den størrelse, som Førster modtog fra England. Herfra
fik han på én dag, hvad hans fattige trossøskende måtte slide mere
end én uge for at tjene. Der var altså tale om store beløb, der indsam
ledes blandt småkårsfolk. Forslaget om, at Den danske Forening
skulle danne et hedningemissionsselskab, fik følgende ord med i spal
terne af Niels Larsen:
Jeg beder nu de kjære Menigheder i det fælles Fædreland at overve
je Sagen og at udtale deres Meninger.
I Førsters periode mente man ikke noget; offentlige reaktioner frem
kom ikke. Apatien rådede.

David Livingstone
1813-1873
Lægemissionær og
opdagelsesrejsende i
Central-Afrika. 11871
blev han efter rygter om,
at han skulle være død,
fundet af H. M. Stanleys
ekspedition ved Tanganyika-søen. Allerede i
1857 stiftede "Den
danske Evangelisf’s
læsere bekendtskab med
den store opdagelses
rejsende missionær. De
kunne bl.a. læse: "Siden
Vasco de Gama seilede
omkring det gode Haabs
Cap (Forbjerg), og
leverede os det Beviis, at
Afrika ikke strækkede
sig indtil Polen, som
Mange dengang troede,
er der ikke noget saa
omfattende Bidrag til
vor Kundskab, som den
der nu er gjort ved
Livingstone”. Herpå
fortalte "Den danske
Evangelist” om hans
opdagelse af Victoriafaldene i 1855 og hans
udforskning af det indre
Afrika: ”Dr. Living
stones Opdagelse har
bortryddet den største
ydre Hindring, som
indtil nu har staaet
Afrikas Evangelisation i
Veien - Kysternes
Usundhed. Det sunde
Klima, som saa uventet
er aabnet os, vil herefter
blive Missionsarbeidernes Skueplads...”.

75

Udlængsel
Blandt danske mor
moner rejste den første
lille gruppe i 1852,
og i de følgende år blev
"omvendelse” og
"emigration” næsten
synonymer blandt mor
monerne. 11860 var 12
organiserede grupper
med mere end 3000
mormoner udvandret udskibet fra København
og via Hamburg eller
Liverpool ankommet til
Amerika. Mormonmenighederne oprettede
emigrationsfonde, der
kunne betale rejsen for
de i gennemsnit 700
danske, som årligt blev
døbt af mormonerne i
1860-erne. Alt dette
havde en afsmittende
effekt blandt baptisterne,
selv om disse lagde stor
afstand til mormonernes
lære og deres religiøse
motiver for at emigrere.
Danske baptister i
Amerika begyndte der
ovre et egentligt kirkeligt
arbejde i 1856. Alligevel
var de tidligere ude end
deres landsmænd her
hjemme med afholdelse
af deres første konference(1864), udgivelse
af egen salmebog (1867)
og åbning af egen
præsteskole (1874). Det
var i mange tilfælde
eliten, der rejste.

Drømmen om Amerika blev tidligt en del af baptisternes horisont. I
1840erne kom amerikanske trosfæller på besøg, og Rymker vendte
hjem. I 1850erne begyndte drømmen at gå i opfyldelse. Afsmittende
virkning kom fra de første mormoners afrejse i 1852, og samme år
emigrerede den degnekristne bondeleder Rasmus Sørensen. Blandt
baptisterne blev det F. O. Nilsson, der i foråret 1853 - da han forlod
de københavnske baptister — medtog den første gruppe fra Vestsjæl
lands menighed. Den "amerikanske feber” rasede herefter også
blandt danske baptister. 1854 var kun få dage gammel, da Førster
skrev:
Jeg er ked af at måtte fortælle, at mange af medlemmerne i Vest
sjællands menighed og også adskillige fra menigheden i Køben
havn har i sinde til foråret at forlade landet for at rejse til Amerika.
Iblandt dem er forstanderen for Vestsjællands menighed samt hr.
Ryding og hans familie her fra København.
De nævnte prædikanter besindede sig dog, men de sjællandske
baptister havde efter den anden udvandring 40 trossøskende ”over
there”.
Årsagen til dette opbrud var primært den religiøse intolerance, der
mødte baptisterne herhjemme, kombineret med stor fattigdom og
mangel på udsigter til det bedre. Hertil føjede sig lokketoner vestfra
i slægtninges breve og i Rasmus Sørensens trykte agitationspjecer
”til Venner og Landsmænd.” Medvirkende var også "Guds kald,” der
allerede 1854 blev formuleret således af F. O. Nilsson i brev til Ry
ding:
Jeg forundrer mig over Guds Styrelse, at jeg ikke blot skulle jages
bort fra S verrig, men ogsaa mod min Villie rejse fra Kjøbenhavn.
Nødvendigheden af Arbejdere i Herrens Høst er her i dette Land
større, end man kan gjøre sig Begreb om derhjemme. Det vilde være
godt om Hundrede kunde komme hertil for at forkynde Guds Ord.
På Forbunds-konferencen 1860 forsøgte man at dæmme op for denne
flugt, der var langt alvorligere i de sydlige Foreninger. På spørgsmå
let, om kristne skulle udvandre, blev der svaret: ”Nei, uden i nødven
dige Tilfælde. Vi ere kaldede til at vidne om Sandheden i vort Fædre
land”! Men konferencebeslutning eller ej - to år senere tilbød de
hamburgske baptister deres hjælp til trossøskende, der udvandrede
via Hamburg, hvad langt de fleste gjorde. Tilbudet gjaldt overnat
ning, udstyr til rejsen samt gode og billige skibspladser:

Øverst til
venstre side 77:
Jørgensen Hauges
"Nytårs-Minde” blev
udgivet i 1888 i for
bindelse med hans
ophold herhjemme som
en hilsen til "Slægt
ninge, Venner og Lands
mænd”.
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De danske, der ikke kunde tale det tydske Sprog, blive ofte meget
bedragede, derfor vil dette Tilbud kunde glæde Saadanne, som
tænke at udvandre.
I Amerika bosatte danske baptister sig i denne periode som nybygge
re i Wisconsin og Minnesota og som håndværkere i "Vestens hoved
stad” Chicago. 11856 blev den første danske menighed stiftet, og mis
sionen blandt landsmænd i det fremmede begyndte. Ved udgangen af
1864 var der ialt syv menigheder med 300 medlemmer, hvoraf halv-

delen var baptister, da de forlod Danmark. Pionértidens ubestridte
lederskikkelse blev Lars Jørgensen Hauge, der emigrerede fra Oden
se i 1858. Han tilkaldte hurtigt "dygtige danske” - blandt disse var
P. H. Damm, der forlod Aalborg i 1861. Langt uden for baptisternes
rækker gjorde Lars Jørgensen sig kendt. Således sendtes han på
"Regjeringens Opfordring til Kampskuepladsen for at hjælpe og trø
ste de saarede Skandinaver” i den amerikanske borgerkrig. Hjem
kommet herfra skrev han 1864 i et oplysningsskrift om de danskes
vilkår i "Staterne” bl.a.:
Det er intet Under, at dette af Herren saa rigt velsignede Land skul
le tildrage sig deres Opmærksomhed, som i deres europæiske Fæd
reland sukke under Fattigdom og Undertrykkelse. Størstedelen af
dem vare fattige ved Ankomsten og i Gjæld for Overrejsen. Dog sid
de de Fleste nu i forholdsviis gode Omstændigheder.
Dette skrift fremmede ganske givet emigrationslysten i menigheder
ne herhjemme, hvor der hvert forår kom ”et Anfald af amerikansk
Udvandringslyst over mange af Medlemmerne - især de Unge og de
mere Bemidlede”. Forstanderen i Hals menighed hævdede, at udvan
dringen gjorde dobbelt skade - den bevirkede, at mange betragtede
baptisterne som "halve Mormoner”, og den afspejlede, at baptisterne
ikke levede efter Jesu ord om ikke at bekymre sig: ”Naar alle Frem
tids-Sorger vare mindre iblandt os, saa vilde Lysten til at udvandre
ikke saa let gribe os”! Men lige lidt hjalp det - selv hans kollega, pionéren og lederskikkelsen blandt danske baptister, Niels Nielsen, ud
vandrede i 1865!

Lars Jørgensen Hauge
1837-1925
Jørgensen var fynbo,
men emigrerede allerede
1858, da Rymker havde
forladt menigheden i
Odense. Han blev ordi
neret 1859 i en af de små
danske menigheder i
Amerika, hvorefter han
blev en af hovedkræf
terne i opbygningen af
det nye kirkesamfund han sammenkaldte den
første konference og
udgav den første danske
bog trykt på et dansk
trykkeri i Chicago ’Tsalmer og aandelige
Sange”, 1867.
Efter en ulykke opholdt
han sig på sin fødeø
1886-88, hvor ”jeg var
den første Baptist, der
tilstedtes Adgang til de
lutherske Folkekirker i
Danmark efter Ønske af
Præsten, Biskoppen "den ædle gamle Biskop
Engelstoft” - og Folket
selv”. Herhjemme boede
han på sin svogers gods
Thorbygaard, hvor han
lærte den danske
andelstanke at kende.
Tilbage i Minnesota
holdt han sine berømte
"Smørprædikener”, der
var en medvirkende
årsag til, at andels
mejeritanken slog rod i
Amerika. Resten af sit
liv viede Jørgensen sit
egentlige kald - mis
sionen blandt indianer
ne, som han kaldte
"mine røde Brødre”.
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Ikke et Helt
En række spredte tiltag, der skulle sikre et vist enhedspræg over de
lokale, meget forskellige menigheder i Den danske Forening, så da
gens lys i denne periode.
Efterhånden som menighedens kapelbyggeri begyndte at tage form,
opstod der to beslægtede problemer, der måtte løses - forkyndelsen,
der lød i kapellerne, skulle være den rette, og kapellerne måtte sikres
på de rette baptisters hænder. På Forbunds-konferencen i 1857 frem
satte Oncken et forslag, der tog højde for begge former for udglidning. Hvad forkyndelsen i kapellerne angik, vedtog konferencen:
At kun Guds Ords Sandhed prædikes og Christi Anordninger ef
terkommes i dem, som vi finde dem i Skriften og i sammentrængt
Korthed i Troesbekjendelsen.
Samtidig vedtog konferencen, at hver menighed udfærdigede et do
kument, der ud i al fremtid skulle sikre, at dens bygning forblev på de
rette hænder:
I midten af oktober 1857
var der festdage på
Sydfyn i Oure. Menig
heden kunne indvi sin
nye kirkebygning, der
var opført i herregårds
stil med røde mure og et
lille tårn. Menighedens
forstanderi. A. Petersen
stod bag både tegningen
og opførelsen.
Økonomien sørgede me
nigheden selv for.
A. M. Hansen, Lange
lands menigheds for
stander, skrev i sin
dagbog: ”Den 14. reiste
jeg til Fyen i Anledning
af Kapellets Indvielse,
som Menigheden havde
hygget i Byen Oure. Jeg
ankom hertil om Afte
nen. Br. Niels Schlesier
fra Slesvig,
Br. N. Nielsen fra Sjæl
land, Br. Niels Larsen
vare ankomne her til
denne Fest”. Kapellet
blev indviet den 15. og
den 17. ”Om Aftenen
var der Ordination i
Kapellet, hvor Br.
N. Larsen ordineredes
til at døbe og forrette
Nadveren”. Niels Larsen
blev herefter forstander
for den nystiftede
Lollands menighed.
Førster deltog ikke i
festlighederne. Han op
holdt sig i København.
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At Capeiler, der ere bestemte til gudstjenestlige Øiemed, kun tilhø
rer til alle Tider som Eiendom den Slags Baptister, som beholde
den i Hamborg i 1847 udgivne Troesbekjendelse og kun nyde Nadvere med de Døbte.
Herhjemme havde Førster allerede i 1853 udfærdiget et sådant doku
ment i forbindelse med kapellets opførelse på Midtsjælland. Hertil
anvendtes midler, som han havde indsamlet i England blandt ”stricte” trosfæller. Disse ønskede nemlig kapellet sikret således, at det til
hørte "menighedens medlemmer til gavn for det "stricte” baptistfæl
lesskab”. I 1863 brugte Førster i København hovedparten af de en
gelske midler til køb af den grund, hvorpå Kristuskapellet senere
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blev bygget. Ved dette køb udar
P f rt l nt c b <> ø,
bejdede han også et dokument,
der blev godkendt i England. Do i
tnbrfroltenbf
kumentet indeholdt 14 tros-ar
tikler - de snævre engelske bap
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tisters strenge calvinisme - som
menigheden i al fremtid skulle
©amlct 09 ubgiDft
fastholde! Kun på Midtsjælland
af
og i København havde englæn
derne penge i klemme. De øvrige
gcrfwnm fer 3V : 1 * Wenigheten i fBffHiaQdnt.
menigheder var bundet af For
bunds-vedtagelsen fra 1857,
men ofte undlod de at udfærdige
det nævnte dokument. Det var
tilfældet, da Oure menighed op
førte det andet danske kapel i
1857.
Det ensartede præg blev ikke
kun forsøgt etableret ved brug af
prædikanter og sikring af ejendom. Også menighedernes medlems
skare måtte disciplineres. I 1855 vedtog Forenings-konferencen i
Aalborg:
At der skal udstedes Attest af Forstanderen eller Læreren i Menig
heden til de Medlemmer, som ønske at bortreise.
Hensigten var at introducere rettroende og fredselskende trossø
skende i menighedssammenhænge, hvor de var ukendte - og at eli
minere urostiftere og afvigere, når sådanne forsøgte at hævde sig i
nye sammenhænge. Hertil bidrog også bestemmelsen fra 1857 om, at
menighederne gensidigt skulle anerkende lokalt foretagne udeluk
kelser og optagelser. At der fremdeles kunne opstå uoverensstem
melser, viste Aalborgmenighedens dåb af Peder Sørensen, efter at
denne var blevet nægtet dåb på Midtsjælland.
ip ii

Niels Nielsen forsøgte i
1854 at give menig
hederne mulighed for et
ensartet åndspræg ved
at udgive ”En lille
Psalmebog”. Han var
inspireret af Købners
gave til de tyske menig
heder, Glaubensstimme
fra 1850. Initiativet var
privat, men i overens
stemmelse med For
bundskonferencens
anbefaling fra 1849.
Salmebogen var tænkt
som en erstatning for
"Troens rare Klenodie”,
idet omtrent hveranden
af de 182 salmer var af
Brorson. Alligevel slog
Niels Nielsens salmebog
kun igennem på Midt
sjælland. Efter at Peder
Sørensen var blevet
baptist i 1859, blev hans
salmebog "Honningblomsten” foretrukket i
den jyske baptisme - så
entydigt, at han i
forordet til 1863udgaven anførte, at den
er "antagen til Brug i
vore Menigheder i
Vendsyssel”.

Hvis en udenforstående i begyndelsen af 1860erne så på de danske
baptistmenigheder, var det alligevel det manglende enhedspræg, der
sprang i øjnene - selv kultusminister D. G. Monråd kunne se det! To
gange besluttede den danske Forening at ansøge regeringen om an
erkendelse. I 1855 vedtog konferencen, ”at der skal indgives Andra
gende til Regjeringen om Anerkjendelse,” hvorefter man i menighe
derne kunne foretage kirkelige vielser med borgerlig gyldighed. Der
til kom et bedre omdømme og større anseelse, mente Førster, der be
mærkede, at ”indtil nu er vi kun blevet tålt”! 1 1863 vedtog konferen
cen for anden gang at gå til regeringen. Ryding opsøgte kultusmini
ster Monrad, men ansøgningen blev afvist med to begrundelser ”der var ingen Baptistforstandere, der var Theologer,” og ”der var
saa mange forskellige Baptistmenigheder.” Ryding forsøgte sig med
argumentet, at der ”vel var mange Baptistmenigheder, men at de
var enige i Lærdommen, saa at de danske Baptister tilsammen ud
gjorde et Helt.” Men argumentet bed ikke - og anerkendelsen ude
blev.
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Jubelfest
I april 1859 kunne Forbundets tyske menigheder fejre 25-års jubilæ
um for de første dåbshandlinger i Hamburg. Og det blev gjort med
mange gæster og i flere dage. I Den danske Forening tog trossøsken
de efterfølgende del i festlighederne ved at læse herom i fire på hinan
den følgende numre af ”Den danske Evangelist”:

Den københavnske
menigheds signet
angiver, at menigheden
regnede sin stiftelse til
1845. Menigheden øn
skede ingen kontinuitet
med Mønsters menig
hed, der blev stiftet i
1839. Først så sent som i
1872 tilbagedaterede
den nu siden 1866 for
enede menighed sit
stiftelsesår til 1839. Men
ingen af de to genfor
enede menigheder
kunne med rette hævde
kontinuiteten.
11860, da Hamburg
anerkendte den i 1857
stiftede menighed (en
diskontinuerlig rest af
Mønsters menighed),
blev den i 1845 stiftede
menighed regnet for den
"første”, og menigheden
fra 1857 blev kaldt den
"anden”.
På Bornholm gjorde det
samme forhold sig
gældende. Menigheden
angav længe sit stif
telsesår til 1853 - det år,
da Rydings dansk-tyske
baptisme kom til øen fra
Christiansø. Da ønskede
ingen at bygge på
Mønsters baptisme, der
var på øen fra 1848 selv om der her var tale
om en kontinuerlig
videreføring af Søren
Nielsens hyrdeløse
hjord.

Allerede den Omstændighed, at man i fire Dage efter hinanden tur
de opholde sig i Zions Forgaard og beskue Herrens Deilighed og
hans skjønne Gudstjeneste, gjorde Festen til en usædvanlig. Den
sidste Dag henlevedes under idel Glæde; thi Sødskendene vare for
samlede til Kjærligheds-Maal tid, som har været saa herligt, at vi
aldrig har haft et saadant i Danmark.
Med dette i erindring nærmede de danske baptister sig 25-års jubilæ
et i oktober 1864. Hvad skulle der ske? Herom blev der talt ivrigt i
menighederne. Førster ahierede sig imidlertid med Niels Nielsen, og
i et fællesbrev skrev de i begyndelsen af september til Niels Larsen:
Da det ikke er usandsynligt, at der er skeet Opfordring til Dem om
at indbyde i "Den danske Evangelist” til et Møde i Kjøbenhavn d.
30. Octbr. for at høitideligholde denne Dag som Stiftelses-Dagen af
den første Baptistmenighed i Danmark, men da der imidlertid end
nu ikke er taget nogen fast Bestemmelse om denne Dag, og da det er
meget tvivlsomt at den, hvor god og ønskelig den end kan være i og
for sig, under de nuværende Omstændigheder kan bringes i Udfø
relse, ville vi hermed bede Dem om ikke at offentliggjøre Noget i den
Anledning, førend De nærmere hører fra os.
Aktionen mislykkedes. I ”Den danske Evangelisf’s augustnummer
havde en "Samfundsbroder” fra Nørresundby allerede indrykket føl
gende forslag:
Ved at mindes det Forslag, som. under Conferencen i Vandløse Ka
pel sidste Aar blev stillet om aarlige Conferencer, kan jeg ikke und
lade at henlede mine Troesfællers Opmærksomhed paa Baptist
samfundets Stiftelsesdag og særlig 25de-Aarsdagen den 30. October 1864 med Ønsket om, at den nævnte Dato maatte vælges tilConferencedagen. Ligeledes tager jeg mig den Frihed at foreslaa, at det
attraaede Jubilæum afholdes i Kjøbenhavn, samt at der til Deeltagelse heri indbydes foruden de her i Landet boende vore slesvigske,
norske, svenske og tydske Brødre, og særlig Broder Oncken og Køb
ner.
Niels Larsen skrev hertil et efterskrift, der viste, at han ønskede en
konference, men næppe noget jubilæum. Den københavnske menig
hed måtte naturligvis reagere på ”Samfundsbroderen”s forslag. Det
skete i et fællesbrev til alle menigheder, udsendt af Førster og date
ret så sent som ti dage før jubilæumsfesten kunne have fundet sted.
Menigheden havde enstemmigt vedtaget:
At denne Menighed er af den Formodning, at Højtideligholdelsen
afd. 30. Octbr. d. A. som den 25de Aars Stiftelsesdag af den første
Baptistmenigned i Danmark ikke bør indskrænkes til en enkelt Me-
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nighed og til enkelte Repræsentanter af enkelte Menigheder, men at
den bør udvides til alle Menigheder over hele Landet, saa at alle
vore Troessøskende kunne deltage deri, da den vistnok maa være af
lige stor Betydning for dem alle, og tilmed da en Konference ikke er
nogen Høitideligholdelse af nogen Dag, saa foreslaaes der, at Da
gen bliver høitideligholdt af alle Menigheder paa hvert Sted her i
Landet paa den Maade, hver Menighed for sig selv maatte bestem
me og finde bedst passende.
Førster fik sin vilje — ingen konference, intet omfattende fællesskab,
ingen internationale gæster. Til englænderne skrev han, at "dagen
blev fejret her i København, og det blev også foreslået, at den skulle
fejres i alle menighederne i dette land i form af prædiken, bøn og tak
sigelse”. Desuden holdt man i København et kærlighedsmåltid, ved
hvilket "begge menigheder blev forenet. Det var et stort møde, og vi
glædede os meget”. Det samme gjorde man i nogle af de øvrige me
nigheder - hos Niels Nielsen på Vestsjælland afholdt menigheden
"Jubelfest”.
Men i "Den danske Forening” var ”de nuværende Omstændigheder”
ifølge Førster ikke egnede til jubilæumsfestligheder for alle i Køben
havn. Meget kunne skjule sig bag denne formulering - menigheder
ne på Midtsjælland og på Sydfyn var spaltede på grund af indre splid,
i København samledes baptisterne fortsat i to menigheder, hvoraf
den ældste i de årlige statistikker opførte 16. november 1845 som sin
stiftelsesdag! Og Forenings-konferencerne kom ikke på benene, re
geringens anerkendelse udeblev, mange emigrerede, og den dansk
tyske krig rasede - men det egentlige problem var den "første”
blandt brødrene.

Fotografisk gengivelse
af Førsters brev til de
danske menigheder fra
17. oktober 1864, hvori
han afblæser en fælles
højtideligholdelse af 25årsdagen for de første
dåbshandlinger i Køben
havn: Kjære Sødskende
i Herren! Efterat
Menigheden var samlet
igaar otte Dage, Søndag
d. 9. dennes, for at
overveie et Forslag om
at højtideligholde d. 30.
Octbr. d. A. ...
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Fyrsten falder
Ordnende Brødre:
Førsters funktion som
"ordnende Broder” i Den
danske Forening skulle
blandt andet have
omfattet følgende:
Foreningens ordnede
Brødre ere Missionens
Repræsentanter, have
at modtage Pengene for
at anvende dem i hen
sigtsmæssige Øiemed,
hvorfor de bør aflægge
aarligt Regnskab for
Konferentsen.
De er Foreningens
Repræsentanter i alle
Anliggender.
De have at
sammenkalde
Konferentser og at gjøre
de nødvendige
Foranstaltninger dertil,
ogsaa at give en
Beretning om
Missionens Stilling.
Missionærerne staae
under de ordnede
Brødres Beskyttelse og
Opsyn.
Niels Larsen var ikke
blot ukendt med disse
brødres opgave - han
kaldte dem også
fejlagtigt "ordnede
Brødre”!

Førster blev blandt danske baptister kaldt "Fyrsten” - en benævnel
se, der hentydede til såvel hans skikkelse som hans position: 'Tør
ster, der spillede den fine Englænder, havde Garderhøjde og en Officers
Holdning”. Robust, som han var, øvede han en stor indsats som rejse
missionær, men i Den danske Forening kom han til kort som "For
mand og Leder”.
Kritikken mod Førster rettede sig mod hans sociale position. Fra
englænderne modtog han en missionærløn, der gjorde ham til et sær
tilfælde i menighederne. Ved sit komme til landet bosatte han sig i
København, men fra 1853-56 førte han dobbelt husholdning — dels
havde familien lejlighed i hovedstaden, dels levede han som "Gaardeier” i Vestjylland, hvor han blev den største skatteyder i sognet.
Samme sociale position indtog han i Østjylland, hvor familien købte
en anden ejendom i 1856. Om sine heldige økonomiske transaktioner
fortalte han intet til englænderne, tværtimod — han klagede sin nød!
Men de splittede københavnske baptister fik færten heraf. Og snart
blev Førster hængt offentligt ud i den satiriske hovedstadspresse:
Naar den omtalte Forstander Førster opfatter sin Stilling paa den
Maade, saa gjør kort Proces og jag ham F-ivold! I ere da ikke saa
taabelige, Godtfolk, at lade Eder tage ved Næsen afen Hykler, der
for Eders Penge kjøber sig Landejendomme, og i Stedet for at reise
omkring og fange Sjæle ligger paa sin Gaard, hvor han i al Gemyt
lighed opdrætter Stude og Gæs!
Men også Førsters teologiske position blev kritiseret. I London havde
han skrevet ”en Afhandling til Forsvar for Læren om Udvælgelsen”.
Hans tryghed i troen på dogmet, at "naar et Menneske først er igjenfødt, saa kan det ikke fortabes”, blev hans skæbne. Dommen over
Førster lød således:
- en slet Mand, som i sin Lære om Udvælgelsen gik til Yderlighe
der, saa vi Alle forskrækkedes for en saadan Lære...
Ikke blot økonomisk levede han et dobbeltliv - ved gårdsalget i 1856
ruinerede han Rasmus Jørgensen, til hvem han solgte. Og Niels Lar
sen turde ikke i missionsbladet berette om hesselhoernes trængen
de tilstand! Men også seksuelt var han på afveje. I foråret 1865 "be
svangrede Førster en Pige, hvis Forlovede, en Holstener, var paa
Missionsskolen i Hamburg”. Var Førster urørlig blandt brødre i Den
danske Forening, så var dette ikke tilfældet i forhold til Det tyske
Forbunds ledere:
Det skal siges til de Hamborgske Baptisters Ros, at de afskar Før
ster fra Samfundet uden at spørge om Vidner, Beviser eller Tilstaaelse fra hans Side.
Oncken og Købner vidste udmærket, at problemet i Den danske For
ening var Førsters holdninger. De formulerede sig utvetydigt herom
i forbindelse med ”Fyrsten”s fald:
En mand, som er Missionær, der kan prædike som en Engel, er kun
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en lydende Malm og en klingende Bjælde, hvis hans Prædikener
ikke gaa ud paa at forbinde og forene Guds Folk. - Vi tro, at en
mægtig Hindring for Konferentserne i Danmark ved Guds retfær
dige Styrelse er ryddet af Vejen.
Til Forbunds- og Forenings-strukturen hørte et lederskab, nemlig
”de ordnende Brødre”. Førster blev fra Forbundets dannelse valgt
som den første blandt disse i Den danske Forening. Og på 1855-konferencen blev han udstyret med fuldmagt i denne tjeneste. Efter en
konference i en af de sydlige Foreninger indrykkede Niels Larsen i sit
blad ”10 Paragrapher angaaende de ordne(n)de Brødres Embeder”. I
et efterskrift hertil afslørede han den sørgelige tilstand i Den danske
Forening:
Vi have herved et Begreb om de ordnetn)de Brødres Virksomhed.
Flere have spurgt mig, hvad disse Brødre foretog dem, men jeg har
aldrig kunnet give dem et tilfredsstillende Svar.
Den danske Forening, hvor Førster skulle have opbygget og ledet et
blomstrende samarbejde til gavn for menighedernes konsolidering og
mission, var ved 25års milepælen blevet en tom skal - et rigt indhold
så aldrig dagens lys. Og nu befandt "lederskikkelsen” sig også uden
for i mørket. Noget kirkesamfund var ikke blevet til. Nu måtte der
bygges forfra. Spørgsmålet fra 1863 var mere aktuelt end nogensin
de:
Hvad kan der gøres for, at de danske Baptister kunne komme til at
virke i Forening med hinanden'?
I det satiriske københavnerblad "Folkets Nisse" blev
Førster i 1855 hængt offentligt ud, da hans gårdkøb i Hesselho blev almindeligt kendt. På spørgsmålet:
"Hvorfor vi lade os tage ved Næsen for vore Penge af
Hr. Førster” svarede "Flere Baptister”:
”1 Nr. 212 af Deres ærede Blad findes i Korrespondancen
det Spørgsmaal til flere Baptister: Hvorfor vi lade os
tage ved Næsen for vore Penge af Hr. Førster; men Tingen
er den, at Førster er udsendt af de engelske Baptister
til at virke for Baptismens Udbredelse i Danmark,
Sverrig og Norge. Herfor lønnes han med 12 å 1600 Rd.
aarlig; men det er en Kjendsgjerning, at hans Virk
somhed indskrænker sig til om Vinteren heri Byen at tale
én af to Gange ugentlig i Forsamlingen og om Somme
ren fra sin Gaard i Jylland at foretage Reisebesøg
til de i Jylland værende Baptister. Hvad Regnskab han
aflægger for de engelske Brødre, det vide vi ikke;
men vi vide, at Papiret modtager Alt, hvad derpaa skri
ves, og Førster veed ogsaa, at vi ikke let kunne
fortælle Englænderne Noget, da vi hverken kunde tale
eller skrive deres Sprog. I denne Tid bliver rigtignok
hans Ridehest dresseret til en stadig Pasgænger; om vi til
denne Omstændighed tør knytte Haabet om en større
Missionsvirksomhed af Hr. Førster, det vide vi ikke.
- Efter vor Overbevisning kan Intet være foragteligere
end under Gudsfrygtigheds Skin at tilvende sig
Penge, der i fromme Øiemed offres af Rige og Fattige,
for dermed at pleie Magelighed og Vellevned.”
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I Baptistsamfundets
arkiv blev dette
ukatalogiserede brev
opdaget i 1981. Brevet
fra Oncken til P. Lassen
bekræftede, at alle
baptistmenigheder i
Danmark nu var samlet
i én forening og under ét
forbund:

Udateret oversættelse:
”Til de døbte Christnes Menighed under Br. P. Lassens Hyrdeomsorg i Kjøbenhavn.
Naade og Fred fra Gud vor Fader og vor Herre Jesus Christus!
Elskelige Søskende i Christo!
De ordnende Brødre af de til et Forbund forenede Menigheder af døbte Christne i Tysk
land, Danmark osv. var bievne meget glade ved Eders Ældstes, den kjære Br. Lassens
Besøg, da vi nu af ham hørte, at I endnu staar ved Herrens Naade forenede med
hverandre i een Herre, een Tro og een Daab og stride for den Tro, som en Gang er overantvordet de Hellige.
Br. Lassen har skrifthgt og mundtligt meddelt os Eders Ønske, og vi ere fra vor Side
meget beredvillige til at opfylde det, kun at det maa ske med den Orden, i hvilken I sikkert
ogsaa ere enige med os i at forstaa det.
1. Br. Lassens Ordination maa ske hos Eder, fordi dette er det Naturligste, idet
Menigheden da kan deltage i Opbyggelsen.
2. Menigheden maa da indlemmes i Forening med de danske Menigheder, naar dette sker,
vil der ikke være Noget til hinder for dens Optagelse i Forbundet.
3. Saafremt Herren vil, kommer Undertegnede til Kjøbenhavn i Sommerens Løb
(vedføjet med Søren Hansens håndskrift: Oncken ankom til Kjbhv. i Slutningen af Mai
1860, og den 30. ordinerede han P. Lassen) for at række Eder en hjælpende Haand,
ved at virkeliggjøre Eders Ønske. Til den Tid vil de danske Menigheders Forstandere blive
indbudne til en Sammenkomst. Saasnart som muligt skal Tiden dertil blive bestemt
og Eder bekjendtgjort.
I kjære Brødre! værer Guds vor Frelsers Naade anbefalede, og I modtager hermed vor
hjerteligste Hilsen.
Paa Forbundets ordnende Brødres Vegne
J. G. Oncken.
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Friheden stækkes
Vækkelsen erobrer kirken

1864-1879
Nederlag og sejr
Den tørre tid
Får søger hyrde
I København
Nye vækst-huse
At virke i Forening
Fælles fodslag
Rejsemissionæren
I storm og regn
Guddommelig autoritet
Sæder mildnes
Af nåde udvalgt
Hedelærken
Syndernes bænke
Livets milepæle
Den snævre port

Troens stemme
Det trykte
Hverdagens skole
Søndagens skole
Letsindede unge
Må kvinder bede
En Lille imod en Stor
Sektvæsenet
En Christens Politik
Missionsskole

1879-1889
Det tyske brydes
Ved Gamaliels fødder
Morgan Park
Udvandringen
Penge fra vest
Hidindtil forsømt
Fremtiden formes
Nu ere vi glade

85

Friheden stækkes
Trods den danske sejr i treårskrigen, 1848-50, var hertugdømmernes
problem kun udskudt. Den danske regering havde lovet en forfat
ningsændring, og med det hastigt voksende Preussens indflydelse på
de tyske stater, herunder Holsten, kom Danmark i et spændt forhold
til sine sydlige naboer. Problemet var det danske Slesvig, der ifølge
Londontraktaterne 1851 ikke måtte drages nærmere til Danmark
end Holsten. Debatten om helstatspolitikken contra Ejderpolitikken
førte til Novemberforfatningen 1863.

Christian Nielsen
(Peesen), Gerding
1817-1905
Den første baptist på
tinge, Christian Nielsen
Peesen, fra Bælumkredsen, lod sig vælge
ind i Folketinget i 1866
på programmet:
”Et ubetinget og fast
NEJ!” Hans stemme var
da også sammen med
Viggo Hørups blandt de
44 modstandere, der om
natten d. 27. juli
forgæves protesterede
mod forfatnings
ændringen. Peesen
ønskede ikke at være
politiker og trak sig
derfor allerede samme
efterår ved første
rigsdagsvalg efter det
nye valgsystem.

Vedtagelsen af denne gav Bismarck påskud til angreb med de smer
telige følger for Danmark, at begge hertugdømmerne gik tabt efter
krigen i 1864. En romantisk forhåbning om den svenske konges ind
greb led et sørgeligt skibbrud. Ligeledes gik det den politiske skandi
navisme, der var blusset kraftigt op i disse år. Også de danske bapti
ster var grebet af skandinavisk virketrang. Men nu ebbede forståel
sen for nordisk sammenhold hastigt ud. Den var først og fremmest
båret af studenterne, akademikerkorpset, der repræsenterede de na
tionalliberale, hvis politik så grusomt havde slået fejl over for Preus
sen.
Junigrundloven fra 1849 med almindelig valgret blev på grund af de
to slesvigske krige ikke en realitet. En begrænset forfatning blev må
let for de nationalliberale og for den nye koalition mellem den vok
sende finansverden, det nye kongehus ved Christian IX og hans ny
ligt politisk bevidstgjorte væbnere, godsejerstanden. Modstanderne
var Bondevennerne. Ved smiger og falske løfter blev I. A. Hansen
overtalt til et valgsamarbejde mellem ”de store og de små bønder”.
Magten måtte bevares på ”de besiddendes hænder”.
Forfatningsændringen kom i 1866 og knuste I. A. Hansen. Grundt
vig lod sig vælge ind i Landstinget for kraftigt at advare mod forka
stelse af den almindelige valgret af 1849. Demokratiet var dog endnu
ikke modent til at vogte sig selv. Godsejerne med Estrup og KragJuel-Vind-Frijs beholdt magten århundredet ud.
Danmark trådte nu hastigt ind på forandringernes vej. En øget eks
port af landbrugsprodukter først og fremmest til de store industriby
er i England skabte øget velstand inden for alle brancher. Den øgede
skolegang og den større bevidsthed hos den jævne mand førte til sam
menslutninger som andelsbevægelse og brugsforeninger, hvor den
almindelige stemmeret beviste sin levedygtighed.
I disse år begyndte en ny klasse at røre på sig. Industrien havde
frembragt den. Karl Marx havde skabt det ideologiske grundlag få
årtier før, og Pariserkommunen i 1871 havde ved de voldsomme be
givenheder delt verden i frygt og begejstring for den nye arbejderbe
vægelse. I 1871 udkom Pios blad "Socialisten”. Grænsen for den
grundlovssikrede ytringsfrihed var overskredet. Pio arresteredes.
Men industrien voksede og udklækkede sin egen yngel. I 1876 blev
Socialdemokratiet stiftet af fagforeningernes kongres, men endnu
var der lang vej til Folketinget.
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Samme år som Pio angreb systemet, fremstod de kulturradikales
førstemand, Georg Brandes. I sine berømte forelæsninger: "Hoved
strømninger i det 19. århundredes litteratur” angreb han de gælden
de normer, den herskende moral og tankeverden. Det gik ikke for sig
uden sværdslag. Både Pio og Brandes anklagede kirken for at træl
binde folk i forældede og undertrykkende normsæt. Brandes blev ug
leset af sin samtids herskende klasse, men han kom til at tænde en
ild, der både skulle fortære den forløjede borgerlighed og nære "det
nye menneske”s utrættelige iver efter ny erkendelse.
Socialt var landet også i støbeskeen. Sundhed fulgte velstanden. De
frygtede sygehuse blev nu håbets institutioner, og medlemskab af sy
gekasser blev den hurtigst voksende folkelige bevægelse. Folket hav
de kun folket at stole på i disse år.
Den største politiske kamp i disse år blev kampen for parlamentaris
men. Venstrepartiet, der fremstod af bondevennerne, ville have den
regeringsmagt, som deres valgtal berettigede dem til. Forsvarsde
batten blussede op og knækkede dem - frem af asken stod den første
spire til det Radikale Venstre med Sofus Høgsbro og Viggo Hørup.
Hørups talerør blev dagbladet "Politiken”, stiftet 1884, som modvægt
mod C. Bergs store venstreblad "Morgenbladet”. I disse aviser førtes
kampen for parlamentarismen igennem hele Estrups "Provisorietid”
(1885-1894).

Hans Urban Johansen
1851-1931
i "Hammel-vognen”
Den nye teknologis
mænd i slutningen af
ISOOtallet fik en fornem
repræsentant i
Hans Urban Johansen,
der også var en dygtig
lægmand i Københavns
baptistmenighed. Han
var som ansat hos
fabrikant A. F. Hammel
opfinderen af flere af
Hammels patenter.
Hans snilde drev ham til
så mærkværdige frem
bringelser som ’Teltkøkkener til hæren, lågløfter til Vibe-Hastrups
skocreme, vinduesram
mer til amerikabåden
"Frederik den Ottende”,
drejebænke og special
stilladser”. Omkring
1886 fremstillede han
Danmarks første benzin
drevne automobil.
Urban Johansen havde
evner, der kunne have
ført ham vidt i
industrien, men han
havde ingen ambitioner
om meget andet end at
forblive en god kristen.
Han anskaffede sig i
øvrigt aldrig selv en bil!

En øget kommunika
tion mellem landsdelene
førte hovedstadens
kulturliv ud til den
mindste flække. Post
væsenet 7-doblede sin
omsætning og jern
banerne 4-dobledes i
længde i disse 25 år.
Banker og sparekasser
skød op overalt, og den
moderne pengeøkonomi
tog form.
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Vækkelsen erobrer kirken
Alle tre bevægelser —
Grundtvigianerne,
Indre Mission og Arbej
derbevægelsen - er ægte
børn af det 19.
århundrede: alle klæder
de realiteterne i ideolo
giske skrud, alle
forkynder de energisk
"skellet”, som i praksis
falder sammen med
milieuets grænser, alle
har de deres symboler og
slagord - som grundt
vigianeren forholder sig
til dåbspagten, den
kristelige vækst, venne
laget og gyldenåret, for
holder missionsmanden
sig til Bibelen, omven
delsen, de helliges
samfund og dommedag,
og arbejderen sig til
populærvidenskaben,
udviklingslæren, fag
foreningen og den
socialistiske fremtids
stat.
Og da arbejderbevægel
sen som helhed blev i
Folkekirken, må den
regnes med blandt de
kirkelige retninger,
omend den indtil videre
måtte kaldes "den
ukirkelige retning”.
P. G. Lindhardt.

1860erne blev grundtvigianernes egentlige glansperiode. De årlige
vennemøder i Vartov holdt bevægelsen sammen indtil ”den Gamle”s
død i 1872. Herefter gled den kirkelige og folkelige fløj fra hinanden.
Den førstnævnte fik plads inden for Folkekirken, efter at den grundt
vigske ventil på statskirkesystemet blev lovfæstet i 1868 - 20 fami
lier kunne nu danne valgmenighed. Sognebåndsløsning og præstefrihed blev under ét muligt i "frie menigheder omkring frie præster”.
Den folkelige grundtvigianisme udmøntede sig i højskolebevægelsen
efter 1864 og blev synliggjort i de mange forsamlingshuse, der rejstes
i 1870erne. Det grundtvigske liv udfoldede sig således bredt — ”både
højskolens borg, valgmenighedskirkens spir og andelsmejeriets skor
sten var grundtvigianismens symboler i det danske landskab” men kirkeligt set blev der i bevægelsen i længden mere tale om forfla
digelse end om fordybelse.
Efter krigen i 1864 satte Indre Mission alle sejl til. Vilhelm Beck fo
retog i 1865 sin store rejse til Midtjylland, hvorefter IM blev en lands
omspændende vækkelse med sit tyngdepunkt i Jylland. Krigen var i
Becks tolkning Guds dom over et ugudeligt folk. Heri skulle kirken
nu træde frem som ”et helligt folk”, idet et skarpt skel skulle trækkes
mellem troende og vantro. De førstnævnte skulle have oplevet en
personlig omvendelse med syndsbevidsthed - og et synligt liv i hellig
gørelse skulle følge. Midlet hertil var en aggressiv og appellerende
forkyndelse, der fastholdt missionsfolket på kirkens sakramenter
samtidigt med, at ”de hellige” over det ganske land begyndte at byg
ge missionshuse, hvor den rette forkyndelse kunne lyde. Hertil kom
det i årene efter 1869, hvor det endelige brud mellem de grundtvig
ske og missionsfolket fandt sted, markeret ved, at grundtvigianerne
i Kerteminde kasserede byens indremissionske præst og oprettede en
valgmenighed. Vækkelsen var nu kløvet i to, der begge forblev "kir
kelige”. Begge havde på hver sin måde erobret Folkekirken indefra.
Det grundtvigske dåbssyn sejrede over det baptistiske, og Indre Mis
sion opslugte de fleste af de bibeltroende!
Det virkeligt overraskende i 1870erne var dog ikke, at vækkelsen
erobrede Folkekirken indefra, men at kirken holdt til den enorme ud
videlse i retning af ukirkelighed, som den voksende arbejderbevægel
se medførte. Som helhed forblev denne frembrydende bevægelse i
Folkekirken — som den ”u-kirkelige retning!” - idet religion blev er
klæret for en privatsag og skytset rettet mere mod den officielle kirke
og dens præsteskab end mod evangeliet. Folkekirkens rummelighed
stod her sin prøve - og kirken holdt.
På denne baggrund kom frikirkeligheden kun til at omfatte ganske
små grupper i befolkningen. Samtidig kunne den frikirkelige del af
vækkelsen på grund af forgreninger let virke forvirrende - og oftest
fremmedartet. Frikirker inspireret af den lutherske bekendelse blev
der ikke dannet, snarere tværtimod! ”Den evangelisk-lutherske Fri
kirke” i Trandbergs bornholmske udgave blev i 1869 af sidstnævntes
"bedste ven” kupagtigt ført tilbage til Folkekirken som en bevægelse
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i denne. Således stiftedes "Luthersk Missions Forening” med den
bornholmske smed Christian Møller som leder.
Den baptistiske bekendelse fik i løbet af 1870erne flere farver. Fra
USA kom "Brodersamfundet”, en stilfærdig baptistisk retning, der
kun fik fodfæste i Thy. Af større betydning blev "lørdagsbaptismen”
- Syvende Dags Adventismen - der kom hertil sammesteds fra med
en målbevidst og stærk polemisk forkyndelse om sabbats-overholdel
se og Herrens snarlige genkomst. Stærkest vandt den terræn i Nord
jylland og i København. Allerede! 1880 dannedes Det danske Adven
tistsamfund. Hertil kom de to ældre døbersamfund, de syndfrie bap
tister og de ikke-kristne mormoner. De sidstnævnte døbte i denne pe
riode tre gange så mange som de danske baptister.
De frie apostolisk-christelige menigheder, som Mogens Sommer for
lod faderløse, førte i disse årtier en bevæget siksak-kurs. Til disse me
nigheder kom den svensk-amerikanske vækkelsesforkynder Fredrik
Franson fra Chicago i 1884 - dels for at deltage i Evangelisk Alliance’s 8. verdensmøde i København, dels for at lede en tre måneder lang
vækkelseskampagne sammesteds. Alt dette dannede baggrunden
for, at de fleste frie kirkelige missionsforeninger i 1888 dannede Det
danske Missionsforbund.
Frikirkefolket var ringeagtet i denne periode. Alt uden for Folkekir
ken betegnedes nedsættende som "sektvæsen”, en kampagne, der
blev anført af Vilh. Beck. Sidstnævnte var overraskende blandt de 35
danske indbydere til Evangelisk Alliances verdensmøde i 1884, men
blandt disse fandtes ikke nogle danske frikirkefolk! Mødet blev en
begivenhed af rang; de kongelige kastede glans over møderne, der åb
nedes i Universitetets festsal og havde et par tusinde deltagere. Men
danske baptister kom ikke til orde - trods udenlandske protester.

Georg Brandes
1842-1927
Efter et par udenlandske
studierejser udgav han i
1871 sine berømte fore
læsninger "Hovedstrøm
ninger i det 19. Aarhundredes Litteratur”.
Året før var han blevet
dr. phil. Han blev den
mest indflydelsesrige
kulturkritiker i dansk
åndsliv indtil 1. verdens
krig. Han bekendte
åbent sit fritænkeri, og
på liberalistisk grund
lag kritiserede han
enhver form for
autoritetsdyrkelse og
dogmetro. 11871 skrev
Brandes: "Jeg ved
kender mig det mest
levende Had til Kristen
dommen”! Både som
litterær og politisk
skribent øvede Brandes
stor indflydelse på alle i
samtiden - til stor
forargelse og opposition
fra kirkens side. Biskop
Martensen skrev et stor
værk imod Brandes, hvis
holdninger ikke blot var
"ateistiske og antikristelige, men ogsaa
usædelige”.
Vilhelm Beck
1829-1901
Redaktør af "Den indre
Missions Tidende” fra
1862.1 1882 blev han
formand for Indre
Missions bestyrelse, men
han havde fra dannelsen
af Kirkelig Forening for
Indre Mission i 1861
været bevægelsens
egentlige leder og forblev
det indtil sin død. Det
var for en stor del Becks
fortjeneste, at Indre
Mission forblev inden for
Folkekirken. Han udgav
to prædikensamlinger "Nyt og gammelt” i 1869
og "Paa Livets Vej” i
1885. Det var i den
førstnævnte, at han
angreb baptisterne så
voldsomt, at P. P.
Schmidt i 1870 måtte
tage til genmæle.
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Nederlag og sejr
Peter Paulsen Schmidt
1823-1889
11851 dimitterede
Schmidt som lærer med
1. karakter fra Lyngby
Seminarium ved Grenå.
Han hørte således til
blandt de bedst ud
dannede baptister på
den tid. Hans prædike
ner var pietistisk præget
med en stærk følelses
tone, som ingen kunne
være uberørt af. Hans
baptistiske anskuelser
var måske grundlagt af
hans ældre bror. Han
var blevet baptist i 1843,
men udtrådt igen i det
urolige splittelsesår,
1845. Schmidt blev sym
bolet på baptisternes
hjemmemission. Han
rejste for Forenings
kassens midler fra 1870,
hvorhen man ønskede,
han skulle rejse. Han
syntes sjældent - ugift
som han var - at have
haft en fast, egen bopæl,
men dørene var altid
åbne for ham. I kamp
skrifter mod baptister
nes fjender viste hans
skarpe pen en frem
ragende teologisk tanke
gang, som desværre
sjældent kom til udtryk i
"Evangelisten” eller på
konferencerne.

De danske baptistmenigheders store behov for at "virke mere i For
ening med hinanden”, som 1863-konferencen dokumenterede, kun
ne ikke realiseres i praktiske tiltag. Men storpolitikken banede på
indirekte vis vejen for større sammenhold og enhed.
Krigen mod Preussen brød ud først på året 1864, og over 50 baptister
var indrulleret i hæren. En stor missionsvirksomhed blandt soldater
ne fandt sted allerede før de første slag. Forstanderen for Slesvig me
nighed, Claus Peters, og missionær Chr. Rode uddelte 100.000 trak
tater og mange bibler og småskrifter.
Claus Peters kom under den forrige slesvigske krig som deporteret
tyskvenlig til Langeland. Her mødte han baptisterne og blev døbt af
Anders Madsen Hansen. Nu syntes historien at gentage sig. Aftenen
før det første slag blev flere omvendt og en enkelt døbt. Det var den
senere søndagsskolemissionær og hverdagsskolestifter, Jørgen Peter
Hansen. Også Københavns menigheds senere forstander og Forenin
gens valgte formand gennem en årrække, Marius Larsen, deltog i
kampene. Gennem mihtærtjenesten mødte han andre baptister og
indledte livsvarige venskaber med bl.a. senere, ledende personlighe
der i Aalborg menighed.
Medlemmer af tyske baptistmenigheder varetog forkyndelsen blandt
danske krigsfanger i Magdeburg og Wittenberg. Købner rejste i maj
til Berlin og fik i Spandaufæstningen lov til at holde gudstjeneste for
hundredvis af danske soldater. I Wittenberg Slotskirke, hvor Luther
opslog sine 95 teser, fik han også tilladelse til at prædike for en af
danske fanger fyldt kirke. Det var de første prædikener, han havde
holdt på dansk i mange år. Snart skulle flere følge.
Købner fortalte om den improviserede gudstjeneste i Spandau:
Jeg følte mig opfordret til atgjøre et Forsøgpaa at bringe mine fang
ne Landsmænd det herlige Evangelium om Christa, og Herren lod
det lykkes mig. Br. J. Lehmann, som skulle lede Sangen, men som
ikke forstod de danske Psalmer, begyndte i al Hurtighed under min
Undervisning at lære Dansk. Han blev lykkeligvis befriet fra den
ubehagelige Stilling, at synge for i et fremmed Sprog, ved Organi
sten, som var villig til at spille paa Orgelet. Min Text varPs. 146,7:
Herren løse de Bundne.
Slesvig menighed havde ved fredsslutningen kun bestået som selv
stændig menighed i 8 år. Den gled naturligt ind i Den nordtyske For
enings arbejdsområde i løbet af få år, men inden da blev den et red
skab til velsignelse for en ny dansktalende menighed. For i juni 1865
modtog Niels Larsen en anmodning fra Rode i Slesvig om at følges
med ham til Tønder-egnen. Her havde 25 mennesker anmodet om
dåb og menighedsdannelse. Lederen af denne flok af troende var en
seminarieuddannet lærer, P. P. Schmidt, fra Ballum.
Gennem flere år havde P. P. Schmidt i sit hjemsogn, Medolden, dre
vet en friskole. I sine krav til stedets præst om ændring af dennes for-
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Anders Madsen Hansen
1812-1889

valtning af barnedåb og nadver stødte han selvfølgelig pa voldsom
modstand. I såvel ”Den Vestslesvigske Tidende” som i det nye, nati
onale ugeskrift, "Øresund”, blev denne polemik kendt afen større of
fentlighed. I sidstnævnte blad var det Schmidt, der holdt dabsdebatten i gang alle bladets fire leveår.
Allerede fra 1858 havde Schmidt klart baptistiske anskuelser. Kon
takt med Sommer og den Lammerske frimenighed inspirerede ham
til en slags menighedsdannelse med 42 medlemmer, der alle trådte
ud af Folkekirken. 11864 kom Niels Hansen fra Hesselho på besøg og
nød nadveren - trods megen betænkelighed - med denne "udøbte”,
men troende menighed. Kontakterne til baptisterne blev udvidet, og
i juni 1865 døbte Rode 32 i Vesterhavet. Den nye nordslesvigske me
nighed fik hjemsted i Skads, og Schmidt blev ordineret og indsat som
dens forstander. Niels Larsen og I. A. Petersen ledede højtidsstun
den.
Menighedens ønske om danske relationer blev en lille illustration på
de nye politiske realiteter for de danske baptistmenigheder. Ethvert
afhængighedsforhold til Tyskland var en svækkelse i den hjemlige
troværdighed, hvor man så stærkt havde brug for hjælp og vejled
ning. Splittelser fra fuldkommenhedslæren, fra mormonerne og ud
vandringernes tæren truede de svage menigheder på livet. Ved
Førsters fald forsvandt den eneste samlende skikkelse. Hvor skulle
man vende sig hen, hvis ikke ”det velsignede værk skulle falde i
stykker?
Oncken så det ganske klart i Hamburg. De danske menigheder kun
ne hurtigt blive meget fjerne for Det tyske Forbund!

Langelands menigheds
forstander 1843-1889.
Allerede som ung
virkede han i de gude
lige vækkelser på
Sydfyn som lægprædi
kant. Købner opsøgte
ham august 1839 på sin
rejse hjem fra Køben
havn, og efter en lang
sjælekamp blev Madsen
Hansen døbt i 1840. Ved
samme lejlighed stifte
des den anden baptist
menighed i Danmark.
Langeland blev kun en
driftig missionsmark i
de første vækkelsesår andre trossamfund har
oplevet det samme der.
Men Anders Madsen
Hansens virksomhed
rakte langt. 11855
stiftede han sammen
med I. A. Petersen Oure
menighed og i 1857
Lollands menighed sam
men med Niels Larsen.
Hans lange forstander
periode, hans frimodig
hed i forkyndelsen og
hans personlige afsavn
under forfølgelsestiden
gjorde ham til en legende
blandt baptister.
Hans og P. P. Schmidts
død i selve jubilæums
året kom til at sym
bolisere en afsluttet æra.
Til venstre for Anders
Madsen ses Søren Hansen.
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Den tørre tid
Skønt konferencen i 1863 - ligesom de forrige i 1852, 1855 og 1860 kun var at betragte som en isoleret episode, bar den dog kimen og vil
jen til noget nyt. Ønsket om at kunne virke i fællesskab. Både for
missionens skyld og for at stå mere enig over for stat og nye kirkelige
bevægelser.
Situationen tegnede sig efter krigen alt andet end lys. Ingen naturlige
ledere fandtes ved Børsters fald. Vandløse og Oure - de to eneste me
nigheder med egne bygninger og dermed en vis ydre identitet — var
handlingslammede af indre stridigheder. Og det vedvarende skisma
mellem de to københavnske menigheder gav ingen løfter om et tæt
tere samarbejde på landsplan.
I det år, 1865, tog Laust Jacobsen på missionsskolen i Hamburg.
Hans breve hjem svulmede af taknemmelighed og glæde ved lærdom.
Niels Larsen fik dem offentliggjort i "Evangelisten” for dog at forsøge
at vende den hjemlige stemning:
Vi have den ubeskrivelige Glæde at høre vor dyrebare Br. Købner
prædike to Gange hver Søndag og Onsdag. Jeg har aldrig før hørt
en saadan Prædikant.

.

Men hjemme var det mørke år for de danske baptister, og modet syn
tes at svigte selv hos de stærkeste. Søren Hansen meldte fra Aalborg:

Side 93 til venstre:
Lars Andersen
1837-1916
Forstander for
Eskildstrup (Tølløse)
menighed fra 1869. Han
havde i sin ungdom i
50’eme været en arg
modstander af
baptisterne og endda
ført våben mod
forsamlingerne. Efter
sin omvendelse i 1861
blev han menigheden en
varm forkæmper.
Tølløse menighed var
vel den tørreste af alle i
disse år. "Dens
Virkekreds er liden, og
dens Kræfter er heller
ikke mange”, fortalte
Evangelisten i 1866. Til
de følgende konferencer
vidste man så godt som
intet om menighedens
tilstand, men med valget
af Lars Andersen i 1869
gik det raskt fremad.
"Tølløse var paa Vej til en
rigtig Baptistby”.
(P. Olsen).
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Af Opvækkelse spores intet. Faa og saa godt som Ingen besøger vore
Forsamlinger. Arbejderne er ikke alene faa, de er saa godt som Intet! Du maa ikke tænke, at enten falsk Lærdom eller Partier hersker
iblandt os, ikke heller at vi bide og æde hinanden — nej, langtfra!
Alt gaar saa stille og roligt. Vi har endog i det sidste Aar ikke haft
en eneste Udelukkelse. Et Tilfælde vi ikke har kunnet vise Magen til
i de henrundne 23 Aar! Dog holder jeg ikke denne Stilhed for et
godt Tegn!
Denne stilhed, der mest af alt mindede om tæringens og dødens stil
hed, ramte de danske menigheder i deres bedste ungdom. De næste 25
år skulle eftertiden kende som ”de tørre” år. Begrebet var Søren Han
sens. Billedet var rammende. De første år var vandfulde og livgiven
de. 17 nye menigheder brød frem af en tilsyneladende gold kirkejord.
Knap 1700 medlemmer var man vokset til i det tilbageblevne kongerige trods mormonforførelse, hån og latterliggørelse fra Folkekirkens
side og trods en stadig voksende udvandring af de bedste unge. De næ
ste 25 år gav kun 7 nye menigheder, og tilsammen var menighederne
da kun vokset til omkring 2600 medlemmer.
Langt fra at være præget af mangel på initiativer og skabende lyst
blev denne periode tværtimod en vigtig modningsproces for det unge
kirkesamfund - en helt nødvendig selvransagelses- og erfaringstid. I
disse år lå Det danske Baptistsamfund i støbeskeen. Indadtil frem
kom de strukturer og samarbejdsformer, der viste sig bæredygtige
langt ind i dette århundrede.
Men det var svært at se i 1865. Håbløsheden havde fået for megen
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magt. Hjælpen måtte komme udefra. Og den kom. I juli 1865 indbød
Oncken og Købner til en konference allerede måneden efter:
Vi have i en lang Række afAar erfaret, at Herren lagde en ubeskri
velig stor Velsignelse på vore Konferentser i Tydskland. Det har
derfor gjort os ondt, at i Den danske Forening ingen regelmæssige
aarlige Konferentser ere bievne holdte, til stor Skade, som vi troed,
saavel for Menighedernes forhold til hverandre som for den Forfri
skelse, Oplivelse og Vederkvægelse, som altid paa ny igjen er nød
vendig for Herrens Folk. Derfor have vi besluttet, drevet afKjærlighed til de danske Brødre, at gøre det Forsøg at samle Brødre fra de
forskjellige Menigheder til en Konferents omtrent i Midten af
Landet, nemlig i Vandløse i Vestsjælland den 2de August d.A.

Laust Jakobsen
1842-1920
I hverdagsskolen i
Vårst, hvor P. H. Damm
var leder, opstod der i
1857 en større vækkelse
blandt børnene. Efter
flere års indre kamp
fandt den kun 15-årige
Laust Jacobsen her fred
i troen på sin Herre og
Mester: "Flere andre
blev snart opvakte og
kom til Fred; og i
Fritiden gjenløa Skole
stuen af aandelige
Samtaler og Bøn".
I 1865 kom han på mis
sionsskolen i Hamburg.
Tidligere havde kun
Niels Larsen modtaget
undervisning her.
1 1866 blev han ordi
neret og virkede som
Aalborg menigheds
rejsemissionær. I 1874
emigrerede han til
Amerika, hvor han
fortsatte sin tjeneste i de
derværende danske
baptistmenigheder.

Det lykkedes. Det mest betydningsfulde møde mellem danske bapti
ster kunne tage sin begyndelse.
Fra missionsskolen skrev Laust Jacobsen til "Den danske Evangelist" i maj 1865:
Da Du begjærede Brev fra mig, som Du ville optage i Evangelisten, tænkte jeg strax: Nei;
thi hvad har jeg at tilmelde hele Danmark, og tilmed kjender jeg ikke dansk Grammatik;
dog kan jeg ei blive rolig ved at tænke paa, at der ere mange Guds Børn, som urigtig ansee
en saaden Skole for Menneskeværk, og da jeg selv har været En af dem og ikke uden
Frygt nærmede mig hertil, og altsaa let kan sætte mig ind i deres stilling, vil jeg derfor
berette Eder.
Vi blive underviste i Sang, som og i Bogføring af vor Br. Braun. Af vor Br. Købner bliver
vi underviste to Timer dagligt i det Tydske Sprog. Vi skulle lære at skrive grammatikalsk.
I Verdens Historie: Vi skulle lære at kjende Menneskenes Tanker og Vandel indtil disse
dage. I Kirkehistorien have vi nu begyndt at betragte hvorledes Christi Menighed lidt
efter lidt blev forvildet fra den rene Lære af den Antichristelige. I Læsning: Vi skulle ikke
alene læse ordret, men indtrængende. Om Guds Ord skulle vi give Oplysning ikke hvad
vi mene, men hvad Ordet siger, og holde en let fattelig og indholdsrig Prædiken med faae
Ord.
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Får søger hyrde
Købners righoldige
forfatterskab blev skabt
i det tyske sprog. Skønt
hans samtids bog
anmeldere roste hans
produktion, blev næsten
intet oversat til dansk.
Her var kun et lille
marked for tysk littera
tur efter krigene, og kun
få danske baptister ville
have forståelse for og
udbytte af den ofte
høj stemte tysk-roman
tiske poetiske stil.
11861 kom det første
større dramatiske værk,
Valdenserne. Og i 1873,
mens Købner logerede
som enkemand hos
Marius Larsen, midt
under det sjælelige pres
fra Altonastriden, frem
bragte han det store
episke værk, Das Lied
von Gott. Det meste
skrevet i de søvnløse
nattetimer.

Valget af konferencetidspunkt var ikke heldigt. Det var midt i hø
sten. Alligevel mødte en talstærk delegation op fra alle menigheder
på nær de helt små, Hesselho, Odense og Nyborg. Disse 3 blev i øvrigt
opløst som selvstændige i løbet af de næste 5 år. Udover de 31 delege
rede var over 150 tilhørere mødt op, så viljen til at være ”i Forening”
var absolut til stede fra begyndelsen. Onckens tilstedeværelse som
Det tyske Forbunds førstemand kunne godt forurolige, hvilket han
selv vidste:
I skal ikke tænke, at vi ere kommet for at herske over Eder men for
at tjene Eder. Vi ønsker kun at være Eders Tjenere!
Fremtiden viste imidlertid, at disse 2 begreber ingenlunde behøvede
at udelukke hinanden.

3nliaf ftobncr. 6'?^

Dagsordenen blev medbragt fra Hamburg, skønt temaet var anslået
på konferencen i 1863:

3. Indkomne dagsordenpunkter, herunder Førsters eventuelle gen
optagelse (Svar: NEJ).
Kun punkt 3 havde dansk indfødsret. De andre var formuleret af
Oncken og blev besvaret af Oncken - skabt efter hamburgsk skabe
lon tjente de helt klart det formål at knytte Den danske Forening tæt
til Det tyske Forbund.
Skønt de mange forslag til nyskabelser kunne forekomme uoversku
elige for de svækkede menigheder, blev de alle realiseret inden for en
kort årrække. Det skyldes ikke mindst Onckens overraskende for
slag til løsning af ledelsesfunktionen:
Vi have valgt Købner til at staa mig bi i Hamborg, men han modtog
ikke Valget, og endskjøndt jeg indseer, at han er nødvendig baade
i Hamborg og Westphalen, saa bringer jeg for mit Vedkommende

94

]

Skønt Købner i 13 år ikke havde været på andet end få sporadiske be
søg i Danmark, valgtes han naturligt som formand for konferencen.
Da Laust Jacobsen på missionsskolen i Hamburg fortalte om de trø
stesløse tilstande derhjemme, reagerede Købner omgående ved at gå
til Oncken, som hastigt lagde sin egen slagplan ud fra devisen: ”Får
søger hyrde!”

1. De danske menigheders nærmere forbindelse med hinanden skal
fremmes ved:
a. Fælles enighed omkring trosbekendelsen, b. Årlige konferencer,
c. Valg af ordnende brødre til at bilægge stridigheder, d. Uddannelse
af lærere (prædikanter), e. Fælles salmebog og udvikling af sangen.
f. Udsendelse af foreningsmissionærer, g. Et bogforlag i København,
h. Oprettelse af søndagsskoler, i. Fælles forsamlingsform. j. Oprettel
se af missionskasse.
2. Stridighederne skal bilægges i Oure og Vandløse menigheder.
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dog gerne Danmark dette store Offer, at give ham til Kjøbenhavn,
eftersom Hamborg kun er en Stad, Westphalen en Provinds, men
Danmark et helt Kongerige, af hvilketjeg endnu haaber at se herli
ge Frugter. Han vil derved tillige kunne belære Brødre, som maatte
besindes at være egnede til Missionsfaget.

Julius Købner
1806-1884
Født i Odense afjødisk
slægt og fik navnet
Salomon. Konverterede
til den lutherske tro i
1826 og tog navn efter
sin forlovede, Julia
Johanne Wilhelmine
von Schroter, til Julius
Johannes Wilhelm.
Uddannet gravør med
flere udmærkelser og
med en mekanisk snilde
faldt han godt til i den
driftige handelsby,
Hamburg. Her hørte
først hans hustru, og
siden han selv Onckens
forkyndelse. I maj 1836
blev han døbt og lyalp
fra da af Oncken med
såvel missionsarbejdet
som dennes
forlagsvirksomhed. I
1844 blev han ordineret
og fuldtidsansat.

Forslaget kom ganske bag på Købner, som havde stor kærlighed til
menigheden i Barmen, der under hans forstanderskab var vokset
stærkt. Oncken regnede sig selv for at være Forbundets egentlige le
der - dets patriark. Dette kom åbenlyst til udtryk i Altona-striden.
Ved at undslå sig kaldet fra Hamburg overskred Købner givetvis en
usynlig grænse. Derfor fremkom Oncken ganske pludselig for Køb
ner med forslag om dennes fremtidige virke i København. Købner tog
dog efter kort betænkningstid imod kaldet. Til velsignelse for de
danske baptister blev han i Danmark i de næste 13 år.
I øvrigt kom Købners liv til at forme sig i 13-års perioder. Den første
fra ægteskabet og konveiTeringen frem til 1839, da han fik lov til at
inspirere de første danske baptister til menighedsdannelse. I den næ
ste virkede han som nylandsmissionær i Preussen, Holland og Rus
land, indledte sit forfatterskab af salmer og prosa og fik internationa
le kontakter til andre kirkesamfund via bl.a. Evangelisk Alliance.
Årene modnede ham og formede en besindig og vis lederskikkelse,
der lå langt fra den Købner, der i Onckens fravær i begyndelsen af
1840erne i panik anbefalede den hamburgske menighed under for
følgelserne at skjule såvel menigheden som dens virke for myndighe
derne.
Fra 1852 til hans ankomst til København i 1865 var han forstander
ved Barmen-Elberfeld-menigheden, men underviste også i perioder
på missionsskolen i Hamburg. Tjenesten i København afbrød han
selv i 1879 for at vende tilbage til Barmen. Da G. W. Lehmann døde,
kaldte menigheden i Berlin den gamle kæmpe, og han tiltrådte her i
1883. Ved Onckens begravelse i januar 1884 svækkedes hans helbred
og Gud kaldte det ”sidste af kløverbladet” hjem 2. februar 1884.
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I København
Efter konferencen i Vandløse 1865 rejste Oncken og Købner øjeblik
keligt til København og holdt møde med menigheden, som modtog
forslaget om Købners ansættelse med stor glæde. Købner delte ikke
begejstringen, men ansvaret følte han stærkt:
Mine Tanker ere mange inden i mig, og de raade mig Alle derfra,
men jeg maa alligevel gøre det al den Stund, det er Herrens Vilje.
Om lønforholdene så Oncken helst, at menigheden selv lønnede deres
ny forstander. Det mente den umuligt at kunne klare. Oncken ville
derfor søge de engelske ”Strict Baptists”, der havde lønnet Førster,
om at lade deres støtte overgå til Købner. Den vej var lukket, og Køb
ner kom som Oncken på American Baptist Missionary Unions løn
ningsliste, hvor han forblev til sin død.
Foreningen af de to menigheder i København blev den første opgave
for Købner. Inden der var gået 3 måneder, havde han optaget kon
takt til resterne af Mønsters menighed, der var blevet optaget i For
bundet i 1860. Dens forstander, P. Lassen, "ønskede ikke at frasige
sig den Menighed, der eenstemmigt havde valgt ham”. Da konferen
cen året efter indtrængende bad begge menigheder om at lade adskil
lelsen bringe til ophør, blev han alene stående udenfor. Købner, der
havde nedlagt sit embede for at stille alle frit i spørgsmålet, blev da
valgt til forstander for den samlede menighed.
De danske baptister led nu ikke mere under splittelsens åg. Også i
Vandløse havde de ordnende brødre og Købner i forening fået samlet
den om fuldkommenhedslæren delte menighed. Fra den københavn
ske menighed strømmede ny inspiration ud til menighederne. Ingen
brød sig om at sige det. Men de danske baptister havde fået en leder!
Ingen tvivl. Det var som om en forelskelse knyttede menighed og for-

Kristuskapellet
De første kirke
bygninger i Det tyske
Forbund blev hver for
sig præget af sin ideologi.
I Hamburg byggede
Oncken en domkirke, en
anglikansk-gotisk
inspireret hovedkirke
for de europæiske
baptister. I Berlin
byggede Lehmann et
calvinistisk præget
enkelt og lyst forsam
lingslokale med præ
dikestolen i centrum. I
København fik Kristuskapellet et umiskendeligt præg af det
gudshus, Købner kendte
fra sin barndom - den
jødiske synagoge.
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stander sammen. Da Købner forlod København i 1879 for at tage til
sin gamle menighed i Barmen, ønskede københavnerne, at han i sin
udlændighed bevarede titlen som forstander for Københavns menig
hed.
Menigheden voksede stærkt under Købners ledelse. Ved sammen
slutningen havde den ca. 170 medlemmer, og inden han rejste det dob
belte. Den kraftige satsning på vækst i hovedstaden fremgik helt fra
de første år, hvor Oncken rapporterede til amerikanerne:
Jeg er mere og mere overbevist om det absolutte behov for et kapel
dér som hjemsted for menigheden og samlingssted for folk. Stedet
for kapellet blev anskaffet allerede for en del år siden ved et fond
grundlagt i England (Førster), og en menighedsbroder, skibskap
tajn (Koch), har generøst givet adskillige tusinde dollars til opførel
sen.
Kristuskapellet på Nørrebro blev indviet efteråret 1867.1 Hamburg
var Oncken gået i gang med et tilsvarende projekt. Som Oncken så
sit ”domkirke”-byggeri som en Forbundsopgave med indsamlinger i
hele Forbundet, således opfattede Købner også Kristuskapellet som
et samlende symbol for hele Den danske Forening. Indsamlingerne
landet over gav sammen med en privat gave en fortrøstningsfuld be
gyndelse, men hurtigt måtte Københavns menighed se, at interessen
blev svækket.
I 1871, da gælden var ca. 8000 Rd., og en forventet gave på 5000 Rd.
fra menighederne kun blev til 80 Rd., tog konferencen emnet op. Ka
pellet forekom de fattige landboere alt for fornemt, unødvendig luk
sus som store vinduer, orgel og udsmykning stak dem i øjnene. Køb
ner måtte bruge al sin overtalelsesevne på at forklare, at et kapel i en
by måtte have en bykarakter forskellig fra landdistrikternes.

”Br. Købners
Photographi er at faae
tilkjøbs for 3 Mark
Stykket”.
Hengivenheden for
menighedens nye
forstander og fredsstifter
afspejledes i denne
annonce fra
"Evangelisten”
1865!

Min mor fortalte mig, at
hun græd af glæde, da
hun den dag kom ind i
den nydelige og høje
kirkesal. De nøgne mur
sten var fra begyndelsen
i deres naturlige lyse
gule farve, og de store
messinglysekroner, som
hængte ned fra loftet,
havde gasblus, der
lignede hvide stearinlys.
Oppe på platformen med
den forgyldte balustrade
stod prædikestolen til
bagetrukket i en niche i
muren. I den modsatte
ende af kirken lige over
for indgangspartiet var
et galleri for sangkoret,
og her var orgelmusik.
Alt var så skønt.
Da jeg senere som en
fjortenårs dreng var hos
en urtekræmmer i Kø
benhavn og en dag blev
sendt ud med varer, kom
jeg igennem Baggesensgade eller jeg søgte
maske gaden med vilje
for at se Kristuskapellet,
for dette sted var som en
hellig grund for mig. Da
jeg kom nær, tog jeg min
kasket af og gik med
blottet hoved forbi, for
det var for mig Guds hus
og Himlens port.
(August Broholm)

Flere indsamlingsrejser, bl.a. Købners missionsrejse i 1874 rundt i
landet, hjalp ikke stort. Marius Larsen måtte senere opgive tanken
om fælles støtte bag Kristuskapellet, fordi idéen greb om sig. Flere og
flere menigheder indså nødvendigheden af egne menighedslokaler.
Kapelbygningsfonden af 1871, oprettet af Købner, opnåede aldrig at
besidde væsentlige midler. Men Kristuskapellet blev et forbillede og
et vidnesbyrd, der talte sit tydelige sprog om, at det rejsende mis
sionsfolk nu havde slået lejr blandt folket.
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Nye væksthuse
De amerikanske baptist
ers udsending gav 1868
en malerisk beskrivelse
af en københavnsk
baptistforsamling:
Vi trådte ind i en hall
eller saloon, som de
kalder det, et meget
respektabelt udseende
sted, tilpas rummeligt
og komfortabelt lokale
for menighedsforsam
linger. Det vil ikke i
nogen måde være kriti
sabelt undtagen for den
brug, man gør af lokalet
lørdag aften og enkelte
andre gange - brug som
ikke kan nævnes.

Det blev i længden vanskeligt for menighederne at skaffe tilfredsstil
lende rammer om missionsvirksomheden uden egne menighedsloka
ler. Indtil 1866 havde kun Vandløse og Oure egne kapeller. Møderne
på landet blev afholdt i private hjem, hvor stadsstuerne, hvis sådan
ne fandtes, åbnedes for menighedens virke. I nogle få byer havde me
nigheden undertiden disponeret over lejede lokaler. Dog afholdt fat
tigdom i mange år baptisterne fra blot at tænke på fast ejendom.
Men Købner havde vovet det. Københavns menighed havde altid
haft få stationer. I mange år havde menigheden holdt gudstjenester
ne i St. Kongensgade 27, 1. sal. Købners prædikener trak dog efter
hånden så mange tilhørere, at en dansehal måtte lejes, indtil Kristuskapellet stod færdigt.
Baptisterne forstod ideen med menighedshusene. Men kapeller hav
de ikke mange råd til i 1860erne og 70erne. Medlemsmæssigt var der
stagnation eller kun ringe vækst overalt - bortset fra netop Køben
havn. Her blev medlemstallet tredoblet i perioden.
Syv nye menighedsdannelser var mange, men fire mindre måtte op
høre med virksomheden i samme periode. Dannelsen af Vejle menig
hed 1866 var delvis frugt af Børsters indsats. Menigheden blev, bort
set fra København, i mange år baptisternes eneste egentlige bymis
sion. Menighedens nye kapel, bygget i 1874, fik bydimensioner, men
kom også til at ligge den stagnerende menighed til byrde i mange år.
Men for søndagsskolearbejdet blev den en storslået ramme i 1880erne, og Vejle fik på den tid den største søndagsskole i forhold til me
nighedsstørrelse. Længere mod vest i det midtjyske måtte Hesselho
menighed indstille arbejdet efter en indre splittelse; en del af menig
heden sluttede sig til Farre menighed.
Bedre gik det i det nordjyske, idet den bymæssige del ai Aalborg me
nighed i 1879 valgte J. P. Hansen som forstander og blev en ny selv
stændig menighed på knap 50 medlemmer. Modermenigheden be
holdt hovedparten af medlemsskaren og måtte tage navneforandring
til Syd-Aalborg menighed. I 1868 havde denne menighed bygget et
forsamlingshus i Oppelstrup. Nogle få år senere gentog denne udvik
ling sig i Vendsyssel, idet Jetsmark menighed afgav godt 100 med
lemmer, der dannede Hjørring menighed i 1886. Samme år indviede
denne menighed et nyt kapel. Begyndende bymission blev et af 80ernes træk.
På Fyn var bevægeligheden stor blandt baptisterne. I 1866 måtte
både Odense og Nyborg menighed indstille arbejdet. De få medlem
mer sluttede sig til Oure menighed. Men nye kredse skød op. Omkring
Jens Larsen, Nørremølle, samledes en gruppe, der kaldte sig Faaborgkredsen. Den udviklede sig mod nordøst, og i 1875 opstod Vantinge menighed. Odensemissionen kom nu til at udgå herfra.
På Sjælland forvandt Højby menighed aldrig det gamle skisma, selv
om den havde tilhørt Foreningen fra 1858. Menigheden opløstes 1883,
og de sidste medlemmer gik til Snevre menighed, der var blevet dan-
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net ved deling af Vestsjællands
menighed i 1865. Året efter mag
tede menigheden at bygge eget
forsamlingshus. Hvalsø-baptisterne, der byggede forsamlings
hus i 1880, udskilte sig - tidsty
pisk nok - året efter fra Vandløse
menighed. De tog navnet (Kirke)Saaby menighed.
Lollands menighed byggede i
1874 kapel i Rolykke, men Niels
Larsen ønskede af praktiske
grunde menigheden delt. I 1877
dannedes Falster menighed, og
landsmissionæren Vilhelm Jen
sen blev forstander med 30 med
lemmer, og højere medlemsantal
kom menigheden ikke op på. Den
amputerede menighed på Lolland gik med sine knap 50 medlemmer
helt i stå.
Ude i Østersøen var der til gengæld grøde. Ryding havde ledet menig
heden på Bornholm fra København, men efter hans død fik menighe
den fra 1885 i D. Ipsen og P. A. Holm et fortræffeligt dobbelt forstan
derskab. Alene i 1888 døbtes 50 nye medlemmer.
Kapelbyggefonden gavnede ingen. Menighederne klarede sig selv ved
store frivillige ofre. Flere forsøg på at lave landsindsamlinger drukne
de i mængden af projekter.

Carl Gottlieb Gråfe
1830-1885
Født i Dresden og døbt i
1853. Han slog sig ned i
Vejle i 1860 som kurve
mager og blev hurtigt de
få baptisters aktive
midtpunkt. Kredsen var
den yderste station af
Aalborg menighed, og i
1866 samlede Gråfe de
26 medlemmer i sin stue
og dannede Vejle menig
hed. Det var også i
Gråfes tid, at Vejle
menighed byggede Kors
kirken i Gulkrog, 1877.
Herses Gråfe med sine 3
børn.

Kapellet i Gulkrog,
Vejle
Kapelbyggeriet tog fart i
1880erne. Valget af byg
gesteder var oftest uden
fremtidsperspektiver.
En kortvarig vækst, en
billig grund eller et
derboende ivrigt menig
hedsmedlem afgjorde
ofte placeringen.
Jetsmark menighed byg
gede således ved Dyr
engen i 1879 en kom
bineret kost-, hverdagsskole- og menigheds
bygning, hvis intentio
ner ikke stod mål med
virkeligheden. Frede
rikshavn menigheds
byggeri i Glimsholt syd
for Sindal i 1882 og SydAalborgs opførelse i 1881
af forsamlingshus i
Kongerslev var sikkert
begge drevet af en
forgæves tillid til
jernbanebyernes vækst.
Denne fornuftsbetragt
ning fandtes ikke i
Eskildstrup menighed,
der - til stor skade for
menigheden langt ind i
dette århundrede - i
1888 placerede et kapel i
Nr. Eskildstrup.
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At virke i Forening
Siden 1865 afholdt de danske baptister hvert år konferencer. Disse
blev det fælles virkes højeste myndighed. Ikke alle forstod umiddel
bart værdien af samarbejdet. Men det blev gradvist de danske bapti
sters adelsmærke at værne om lægfolkets forkyndelse, demokratiet i
menighederne og enhedsfølelsen, som den kom til udtryk gennem
konferencebeslutninger. Her tilvejebragtes overensstemmelse i me
get, hvori de før havde været forskellige, og de lærte at løfte opgaver
i fællesskab, som de enkeltvis havde måttet lade ligge.
Oncken kunne ikke understrege farverigt nok, at ”selv om I er Eng
le, og det ere I ikke, saa vil jeg anbefale jer at holde Konferentser!”
Og Købner måtte gang på gang imødegå kritikken af de årlige sam
menkomster, en kritik, der dog efterhånden helt forstummede:
Dersom der ued Konferentserne ikke udrettedes Andet, end at Guds
Børns Hjerter bleve mere sammenbundne i Kjærlighed, saa var der
endda meget vundet.
Hvilken myndighed tillagde man disse konferencer? Hvilke områder
hørte naturligt til dagsordenen? Der gik over 10 år, inden et afslap
pet forhold afløste frygten for "præstestyre”. Købner nød dog så stor
tillid, at når han var tilstede, faldt formandsvalget altid på ham —
men valget gjaldt kun konferencen. Først i 1886 overgik formands
hvervet til også at dække perioden mellem de årlige møder. Altona
striden trak dog dybe spor, og ved konferencen i 1875 vægrede Køb
ner sig ved formandsvalget:
Altonastriden:
Købner var bevidst om
lederfunktionens mulige
negative sider. 11871
indledtes med udgangs
punkt netop heri hans
livs krise. Det skete, da
Altona Menighed ville
skille sig fra Hamburgmenigheden imod
Onckens vilje. Den
biskoppelige og patriar
kalske lederstilling, som
Oncken besad i hele
Forbundet, provo
kerede indre splittelse i
Det tyske Forbund.
Det kom til et syvårigt
brud på det ellers så fast
tømrede venskab mel
lem på den ene side
Lehmann og Købner,
der tog parti for Altonas
ret til selvstændighed,
og Oncken på den anden
side, der i sin ubøjelige
indstilling også måtte
opleve et menneskeligt
nederlag over for sine
arbejdsgivere, American
Baptist Missionary
Union.
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Jeg ønsker ikke at give nogen ugrundet Tanke hos Andre Næring.
Det er blevet yttret, at Somme frygter Præsteherredømme. Jeg hører
med til dem, som nærer denne Frygt. Jeg vil være den Første til at
modvirke enhver virkelig Fare i saa Henseende, hvad jeg ogsaa har
bevist ved mit Forhold til Striden i Tyskland.
Han lod sig dog vælge. Men gang på gang måtte konferencen fastslå,

at den kun var vejledende og
rådgivende, aldrig dømmende.
Fra 1865 til 1877 valgte man nu
hvert år "Ordnende Brødre” ef
ter tysk model. Da der i de første
år kun var ringe fælles missions
virksomhed og minimal fælles
økonomisk forvaltning, henlå de
res virksomhed ofte i det udefi
nerbare. På spørgsmålet ”Hvad
skal de ordnende Brødre?” havde
Niels Larsen tidligere oversat de
”10 Paragrapher” fra Forbundet.
Men virkeligheden i Foreningen
bød på for lidt struktur til så
mange arbejdsområder.
Deres opgave blev at mægle, hvis
menigheder truedes af splid. Til
denne opgave valgtes betroede mænd som f.eks. Søren Hansen, Lars
Henriksen, Ryding, Niels Larsen og A. P. Stoel. Men angsten for dik
tatet lurede. Søren Hansen skrev i 1873 til Marius Larsen:
Jeg saa helst Købner som Formand for de ordnende Brødre, men
stemte på dig, da nogle stadig frygter, at København er Rom og
Købner er Paven!
De ordnende brødre forsvandt som begreb i 1877, men genopstod 2 år
senere som "Rådgivende Brødre” med udtrykkeligt pålæg om ikke at
tage parti eller dømme i indre menighedsanliggender.

I. A. Petersen
1821-1912
Gennem alle årene var
I. A. Petersen en
velkendt skikkelse ved
konferencerne. Gennem
60 år var han forstander
for Oure menighed og
fungerede som nylands
missionær på Fyn og
Samsø, skønt han var
ansat på herregården
Broholm som tømrer.
Han var oprindeligt fra
Thy.blevdøbtafFøltved
i Aalborg i 1843 og kom
som svend til Sydfyn,
hvor han blev ordineret
som prædikant i 1854.
Allerede året efter
kunne Oure menighed
stiftes.
LA. Petersens tømrer
evner udmøntede sig i
1856 med opførelsen af
baptisternes andet ka
pel i Danmark — med
Broholms hovedbyg
ning som model.
Skønt han havde en
noget stærk og stejl
natur, gjorde hans
varme omsorg for mis
sionen ham til en af
søjlerne i Den danske
Forening.

Ikke alle generaler agerede lige godt korporaler, men vi ved, at disse
brødre gjorde et overordentligt godt arbejde for mange menigheder i
meget vanskelige år med alle de nye bevægelser, der fiskede i rørte
vande.
I 1877 blev en lønningskomite dannet til at udarbejde forslag til ud
sendelse af rejseprædikanter eller missionærer, som de kaldtes. Der
udover tildeles 2-3 brødre arbejdet med at ordne det praktiske desan
gående. En egentlig missionskomite opstod først i 1884, og en sam
ordning mellem økonomi og missionsplanlægning måtte vente til
1892.
Hver menighed kunne sende 1 til 4 ”Afordnede Brødre” som repræ
sentanter. Kun disse havde stemmeret. Konferencernes ånd byggede
på samtalens nødvendighed og gennemførlighed. Der blev kun stemt
ved valg af personer, sjældent om holdninger og trosspørgsmål. Køb
ner søgte altid at undgå yderligheder. Skriftstedsslagsmål stred imod
Bibelens ånd, og ”vor Fornuft har den gode Gud givet os at forvalte
med”, sagde han. Hans konklusioner på hvert debatpunkt blev der
for også konferencens og sjældent modsagt.
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Fælles fodslag
Den sædvanlige kon
ferencegudstjeneste ved
1874-konferencen truede
med at sprænge alle
rammer. Søren Hansen
berettede:
Klokken 2 skulle den
offentlige Forsamling
finde Sted; men ”hvor
var det Sted hvor Herren
kunne holde Maaltid
med sine Disciple?” Da
Rummet var for trangt
og Vinden for stærk og
kold for os til at samle os
paa et Bjerg, saa viste
man os hen til en
gammel udjævnet Grus
grav i nærheden af
Kapellet. Her hlev vi
enige om at samle os til
Eftermiddagsforsamling
og Nadveruddeling.
Bænkene i Forsamlings
huset blev baaret derhen
og Klokken henad 3
havde Mængden, vist
nok henad 500 Til
hørere, indtaget deres
Plads, dels paa Bænkene
og dels paa den græsbegroede Skraaning på
Siderne af Graven. Det
var et Syn, som Englene
vistnok med Glæde
skuede paa og som ville
have taget sig smukt ud
paa et Photographi.

’Til hvad Nytte er Konferentserne?” En trofast deltager i næsten
samtlige konferencer siden 1865, Marius Larsen, fandt ved slutnin
gen af denne periode det klassiske spørgsmål frem, som det havde
lydt i begyndelsen. Tiden havde hjulpet ham til det rigtige svar, der
ikke var ukendt for nogen mere:
Kjærlighedens Forøgelse, Enighedens Styrke, Sammenhold i Lære,
kristelig Opmuntring og Fællesforhandling om Guds Riges Anlig
gender, herunder Forhandlinger om Missionssagen i dens Helhed.
Strukturen med ”Afordnede”, delegerede, fra menighederne var i dis
se år ganske løs. I mange år kom kun 20-30 afordnede og dertil gæ
ster fra den inviterende menighed. Ved konferencen i Aalborg 1874
syntes tilstrømningen imidlertid at have været overmåde stor. Med
det store antal deltagere rejstes tvivlen om, hvem der var stemmebe
rettiget.
Noget tilfældigt havde hver menighed sendt 1 til 4, alt efter interesse
og økonomisk formåen. Kun få menigheder betalte rejsegodtgørelse.
Med henvisning til nytestamentlige ordninger i den første menighed
ønskede en fløj den guddommelige inspirations røst — den almindelige
stemmetilkendegivelse fra samtlige troende deltagere. Argumentet
imod var selvfølgelig forvrængningen og manipulationsmuligheden
ved et talstærkt fremmøde fra en ikke-repræsentativ og geografisk
skævt fordelt gruppe.
Spørgsmålet var vigtigt, men svært for de bibeltro baptister. Løsnin
gen lå i troen på menighedernes ufejlbarlighed i vigtige beslutninger.
Menighedernes forhandlingsmøder skulle også fremover vælge af
ordnede. Antallet var frit, at ikke nogen "skulle føle sig krænkede”.
Men valget skulle foregå i menigheden. Alle kunne dog opnå taleret,
spørgeret og forslagsret. Et meget vidtgående demokratisk system,
der så vidt vides aldrig blev misbrugt.
Det fælles forums muligheder for direkte indblanding i enkelte me
nigheders anliggender uden disses ønske og opfordring blev ved
1879-konferencen kendt uønskeligt: "Konferentsen er ingen lovgi
vende eller herskende Forsamling, og kan derfor ikke blande sig i
Menighedernes Anliggender, naar disse ikke ønsker det”.
Spørgsmål angående enighed i læren, fælles fodslag og holdninger til
dagligdagens gøremål og problemstillinger fyldte stadig mest i de år
lige møder. Hvordan så man, om forstanderen havde den Hellige
Ånd, og hvordan skulle man forholde sig til menighedsmedlemmer,
der stiftede usikker gæld? Og burde missionærerne, der ikke måtte
besøge kvindelige menighedsmedlemmer, ikke tillige fratages ret til
enhver form for "skriftlig ordveksling” med disse?
Et ofte gentaget tema blev ikke fuldt afklaret i denne periode: For
holdet til alkohol! Flere baptister havde virket stærkt for afholdssa
gen. På Holbækegnen stiftede Niels Hansen, Snevre, landets 2. total
afholdsforening. Oncken havde ønsket, at afholdenhedsløftet skufle
indføres i alle menigheder, og Købner forsøgte i 1868 at påvirke kon-
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ferencen i samme retning ved ”at virke hen til, at enhver Nydelse af
Brændeviin og andre spirituøse Drikke ophører i Menighederne”.
Skønt det blev vedtaget, ønskede flere at ”nyde en Snaps for sin
Mave, som Guds Ord siger, og desuden bør man have sin christelige
Frihed”.
I 1879 stiftedes afholdsforeninger i flere menigheder. Da kom spørgs
målet op igen. Marius Larsen, der selv tog sig en snaps hver morgen,
billigede disse bevægelser, men ønskede ”at overlade til ethvert Med
lem at slutte sig til dem eller lade være”. Flere forsøg blev gjort på at
erstatte "giftblandet” nadvervin med diverse ekstrakter, og opskrif
ter blev givet i Evangelisten. Afholdstiltag blev gjort af enkeltperso
ner. Hans Larsen indrettede i 1880 "Missionsvennernes Cafe” på
Nørrebro, hvor "berusende Drikke ikke udskjænkes”. På Bornholm
stiftede baptisterne i 1883 Rønne Afholdsforening med P. A. Holm
som formand. Men først i 1913 blev Baptisternes Afholdsmission stif
tet som en landsbevægelse.
I 1876 blev konferenceprotokollen ikke trykt. Ved en heftig debat
året efter, da trykning igen kom på tale, syntes modviljens virkelige
årsag ikke at ligge i angsten for uvedkommendes misbrug, men i en
tydelig fordrejningja, direkte omskrivning af de virkelige hændelser
i referatet. Trods denne erkendelse blev der ikke lovet ændringer.
Men fremover udkom de trykte protokoller hvert år.

Anders Christoffersen,
Tølløse, har efterladt en
glimrende personkarak
teristik gennem de
forskellige indgange til
alkoholdebatten:
Nogle mente, at en
Snaps hørte med til det
daglige Brød. Købner
hævdede Afholdenhed,
og begrundede det med
at sige: ”Jeg har læst om
en Mand...”, og saa
gengav han et Sagn om
Djævelen, der havde
faaet et saadan Hold paa
en Mand, at han gav
ham Valget mellem Hor,
Mord og Fuldskab.
Manden valgte det
Sidste, men begik de to
Andre i Tilgift! Niels
Larsen holdt efter et
Ophold paa Bibelskolen
i Hamburg en længere
"lærd” Udvikling,
hvorefter alle Bibelord,
som taler om Vinen som
en Guds Gave betyder
ugæret Vin, medens Alle,
der advarede mod Vinen
benyttede Ord, som
betød gæret Vin. Lars
Henriksen talte blot
jævnt på sin karakte
ristiske enkle Maade:
”Det er mest i Overens
stemmelse med Aanden
i Guds Ord og ser bedst
ud over for verdslige
Mennesker, at vi som
Kristne holder os fra
Nydelsen af Spiritus.”

»en l|l» 9«nl 18»6.
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Rejsemissionæren
Søren Hansen
1819-1899
”En ægte, men usleben
sten” kaldtes denne
slider for missionen. Han
blev ordineret i 1852 og
grundlagde den første
hverdagsskole. Hans
indsats som rejsemissio
nær fra midten af
50’erne frem til 1888
gjorde ham til en central
skikkelse blandt de
danske baptister.
Den første missions
skole i Danmark i 1870
var hans værk. Han
samlede materialet til
den første "Baptisternes
Historie”, og hans sans
for sproglige formule
ringer satte ham i stand
til at udgive salme
samlingen "Hosanna”
og omskrive Købners
salmer til bedre dansk.
Han var ganske uimponeret af autoriteter,
og skønt han var murer
af fag, mestrede han
akademiske debatter
med såvel domstole som
teologer. En kort periode
virkede han som med
forstander for Aalborg
menighed. ”At skrive
hans historie er at skrive
baptisternes historie
gennem 50 år”, sagde
Marius Larsen ved
begravelsen.

Til venstre:
Søren Hansen,
til højre:
Vilhelm Jensen.
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Konferencernes samlende virkning på de danske baptisters mis
sionsindsats kom i denne periode tydeligst til udtryk gennem udsen
delser afrejsemissionærer, som helt eller delvist blev understøttet fra
den nyoprettede Foreningskasse. Tidligere havde al missionsvirksomhed henhørt under menighedernes initiativ, enkelte landsmissi
onærer havde været lønnet af andre kilder end de danske baptistme
nigheder - Mønster, A. Madsen Hansen, Føltved, Niels Nielsen og
Niels Larsen fra Hamburg, Førster fra England, Ryding og Rymker
fra sømandsmissionen.
En vis landsmission havde også fundet sted ved kolportørvirksom
hed. Da O. Melkær ved 1866-konferencen med naturlig henvisning
til sin handelsvirksomhed bad om Foreningens ansættelse som rejse
missionær, erkendte konferencen hurtigt det uheldige i denne sam
menblanding af privat handel og forkyndelsen af Guds Ord. Man
skænkede ham en lille gave og sagde nej tak til tilbuddet.
Aalborg menighed havde gennem flere år sendt rejsemissionærer
rundt i hele Jylland. Det var Søren Hansen og Laust Jakobsen, der
ofte på apostolisk vis vandrede ud to og to. I syd virkede P. P. Schmidt
på begge sider af den nye grænse, og fra Fyn opdyrkede I. A. Petersen
også Samsø som sin missionsmark.
Niels Hansen fra Hesselho forsøgte i 1867 at udvide missionen til
Fanø, der på den tid var et velhavende handelscentrum. Af mangel
på plads måtte han lukke de interesserede ind til forsamling i 3 hold.
Flere hundrede mennesker besøgte møderne hver dag. Søren Han
sen måtte året efter lade den lokale trommeslager indkalde til friluftsmøde ved Nordby, fordi der intet egnet fælleslokale fandtes.
Den samlede missionsindsats forblev dog planløs og utilfredsstillen-
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de, så længe udsendelse af missionærer var henlagt til de menighe
der, der økonomisk evnede det.
Men fra Vejle kunne Niels Hansen i 1867 skeptisk, men ikke uden en
vis beundring, berette:
10-12 Kvinder har samlet 50 Rdl. i en egen Missionskasse. De har
til Hensigt at understøtte en Missionær. Det er deres ønske, at Sø
stre i andre Menigheder vil forene sig med dem i dette Øjemed.
Skønt jeg næsten gyser tilbage for denne Plan, saa ved jeg dog, at
alle Ting er mulige for den, der tror.
Og det blev muligt. Allerede året efter ansatte kvinderne Magnus
Ekmann på halv tid. Muligvis gav det Foreningen det moralske løft,
for i 1868 ansatte konferencen veteranen Søren Hansen som Den
danske Forenings første rejsemissionær.
Også P. P. Schmidt, der lønnedes delvist fra en privat tysk donator,
og Laust Jacobsen, der betaltes fra Aalborg, gled efterhånden ind un
der foreningskassen. Nye kom til. Vilhelm Jensen med Lolland-Falster som virkeområde fra 1870, P. Sønder på Løgstør-egnen fra 1875
og Ove Christensen omkring Frederikshavn som deltidsansat.
Missionærerne blev ofte betragtet som Foreningens rejseprædikan
ter. Menighederne følte et vist krav på deres aktivitet i de forskellige
forsamlinger, når de nu havde været med til at betale for dem. 11874
ønskede mange på konferencen mere nylandsmission, men menin
gerne var delte, og Lolland trak i 1879 sit bidrag til fællesmissionen
tilbage for en tid netop med den begrundelse, at de aldrig så missi
onærerne på deres område.
Missionærerne var dog utroligt flittige. P. P. Schmidt holdt f.eks. i
1870 alene 491 forsamlinger. Deres ønske var at komme rundt til så
mange som muligt. Mange områder, som syntes lovende, blev derved
forladt for tidligt. Den meget lille frugt af disse anstrengelser knuge
de mange baptister. Folk ville gerne høre dem, men de manglede
øjensynligt en overbevisningens kraft. Det var som om, de gamle prø
vede vækkelsesmetoder ikke mere slog til.
Laust Jakobsen, der var udvandret til USA i 1875, skrev i 1886 en
lammende appel, hvor han ubønhørligt påpegede de svage sider ved
de danske baptisters missionsvirksomhed — nemlig manglen på by
mission og veluddannede prædikanter, og manglen på vilje til at ofre
noget på begge dele. Vilhelm Jensen havde i 1883 forsøgt bymission
i Horsens, men måtte opgive. Dels følte han sig for ulærd til bymen
neskekontakt, og dels var det for dyrt for den skrantende Forenings
kasse. Laust Jakobsen havde ret.

Vilhelm Jensen
1837-1919
I mange år anvendte
Niels Larsen denne ud
mærkede mand som
hjælpeprædikant på Lol
land og frigjorde derved
sin egen arbejdskraft til
bladet og missionen.
11869 kom Vilh. Jensen
til Fyn og omliggende
øer som rejsemissionær
betalt af menighederne
dér. Foreningen overtog
ham som rejsemissionær
allerede 1871 på halv
løn. 1 1872 blev han
ordineret, og da Lollands
menighed deltes i 1877,
blev han forstander for
den nye Falster
menighed.
Foreningen trak meget
på den gode arbejdshest,
men dens forsøg gennem
ham med intensiv
bymission 1885-86 mis
lykkedes. hvad Vilh.
Jensen tog sig meget
nær. Aalborg menighed
ønskede ham dog som
forstander i det nye
"Bethel” i 1889. Først ét
år, men igen fem år fra
1895-1900.

Laust Jakobsen skrev i
1886:
Der gøres intet for
prædikanternes
uddannelse og intet for
de dannede klassers
omvendelse, for det
koster penge! Med
2,4,6,8, ja 10
hjælpeprædikanter, som
ernærer sig ved deres
hænders gerning om
søgnedag, bliver penge
sparet og prædikener
holdt. - Men hvad er
resultatet?
Baptistmissionen i
Danmark er over 40 år
gammel, men ligner et
barn, der ophørte med at
trives ved 10-årsalderen!
- den er en krøbling, som
man må græde ved at se.
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I storm og regn
Købner berettede fra
rejsen i 1874:
Jeg havde næsten altid
mange opmærksomme
Tilhørere. Ofte maatte
mange af dem staa tæt
op til hinanden i meget
lave Rum. Et Par Gange
kunde jeg berøre
Bjælkerne med Hovedet.
Man kan let forestille
sig, hvor varmt der var,
og hvilken forgiftet
Atmosfære, vi maatte
indaande. Lyset kom
sædvanligvis fra 2 eller
3 osende Talglamper,
hvor Vægen maatte
klippes hver ottende
Minut. Naar en Psalme
skulde sjunges blev en
Mængde smaa tynde
Talgpinde tændt og holdt
af Folkene i Hænderne
indtil Sangen var ovre,
hvorpaa de hastigt blev
slukkede og gemt til
næste Psalme.
De største og interessanteste Forsamlinger
vare dog de i Vandløse
Menighed, hvor jeg, ved
en Skovomkranset Sø,
holdt en Daabstale,
hvilken, som man for
talte mig, skal have
efterladt et godt Indtryk.
I en nærliggende
Landsby skal næsten
hele Ungdommen have
faaet et godt Indtryk og
være vakt.

”Den danske Evangelist” offentliggjorde med mellemrum rejsemissionærernes rapporter. Mange af disse beretninger var ikke uden lune,
og gennem dem alle gik som en rød tråd missionærernes varme kær
lighed for deres budskab og deres ufrelste næste. Men også den kulde
og modstand, som andre mødte dem med, lyste ud af beretningerne.
Missionærerne vidste udmærket, hvor de hårdeste modstandere var.
Men man kan ikke sige, at de undgik dem. Vilhelm Jensen gjorde i
vinteren 1869 en missionsrejse til Ærø, Fyn og Lolland, hvor ”jeg ved
denne Lejlighed ogsaa har besøgt Skolelærere og Præster”. Han
nævnte især mødet i Ryslinge med Johs. Clausen, en medstifter af
Indre Mission i Danmark, og fik hos ham et delvist medhold i det hi
storisk korrekte ved baptisters dåbsmåde.
I nytårsdagene 1874 rejste Søren Hansen til Thy. Hans møder var
godt besøgt, og den venlige sognepræst var selv tilstede. Da han ikke
syntes at ville kalde Søren Hansens prædikener for andet end god
kristelig lærdom, og der ud af denne konfrontation ikke kunne kom
me den hidsige debat, folk forventede, så kaldte en lille gruppe uro
stiftere dem begge for hyklere og tog sagen i deres egne hænder:
Der blev nu holdt raadslaaende Møder om, hvordan de skulle holde
Baptisterne borte. Det syntes, som om Dørene var lukkede. En ældre
Enke overlod os imidlertid sin lille Bolig, hvor et ikke netop stort
Antal forsamlede sig. Dette satte Urostifterne i Bevægelse. De sam
lede sig uden for Huset, støjede, og en Klarinetblæser anstrengte sig
ikke saa Lidt for at mucicere for os. Et Geværskud faldt, just som en
Kone var paa et Gangbræt over en Bæk. Det var beregnet, at dette
Knald skulle faa hende til at falde. Det skete ikke, vi rullede ned for
Gardinerne, forholdt os rolige, og de faldt efterhånden til Ro, og vi
holdt vor Opbyggelse i Fred.
I Han Herred forsøgte missionærerne i 1880 et fremstød. Egnen var
fjendtligt indstillet over for baptister, og det var svært at finde egne
de lokaler. Vilhelm Jensen berettede:
Endelig var der en Mand, som tillod, at vi holdt Forsamling i hans
Smedie. Jeg følte mig just ikke tiltalt ved at samles med Folk om
Guds Ord mellem Plove og halve Vogne, hvor der tillige var koldt
og stærkt Træk.
Da mødet skulle holdes, og mange var mødt op, forbarmede smedens
kone sig alligevel, og mødet blev holdt i hendes stue. På samme egn
havde en jordemoder åbnet sine døre for forsamling. Brødrene var
gået ud to og to for at indbyde, da den stedlige lærerinde dukkede op
og afleverede et angreb på det skrøbeligste punkt i jordemoderens po
sition:
Du er den eneste Fremmede her i Byen og vil bringe den Skam over
dit Hus, over Byen og over Dine stakkels Børn. At Du skulle gaa hen
og give disse Folk Lov til at holde Forsamling og saaledes være
Aarsag til, at denne falske Lære skulde komme her til Byen.
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Kvinden var knust, men det lyk
kedes Vilhelm Jensen at tale til
i' hendes personlige overbevis
nings mod, og mødet blev holdt i uden forstyrrelser.
På konferencen i 1874 blev ad
skillelsen i arbejdsfunktion mel
lem den omrejsende prædikant
og nylandsmissionæren trukket
skarpere op. En kritik gik på, at
mange rejsemissionærer brugte
tiden i menighedsforsamlinger i
stedet for at opsøge ”arme Uomvendte”. Ikke alle rejsemissionæ
rer følte sig stærke nok til at gå,
hvor vejen ikke var banet af an
dre. Dem, der havde frimodighe
dens nådegave, skulle menighe
derne til gengæld ikke kræve som prædikanter.
Købner besluttede sig det efterår for en Danmarksrejse i missionens
tjeneste. På 9 uger holdt han 62 forsamlinger - heraf 9 i købstæder!
En søndagsgudstjeneste blev holdt på hver menigheds største sta
tion. Den aldrende Købner var ikke vant til de barske realiteter, som
en missionær kunne komme ud for. Og han blev endda sikkert for
skånet for meget:
Til Herrens Ære kan jeg sige, at Han har staaet mig bi og bevaret
mit Helbred, trods det Ubehagelige, som er forbunden med at rejse
omkring fra den ene Landsby til den anden paa aabne Bøndervog
ne, ofte i Storm og Regn, saavelsom ved at sove i fugtige Senge.

Peder Christian Sønder
1841-1924
Som soldat i krigen,
1864, modtog den unge
P. Sønder meddelelsen
om, at hans hustru var
blevet omvendt til bap
tisterne. Han blev så
vred, at han ikke
ønskede at vende hjem,
da tjenesten var forbi.
Efter et ophold på Fyn
vendte han alligevel
tilbage for at se, ”om hun
så meget værre ud end
før!” Under et møde med
Løgstør menigheds
forstander, J. Sandberg,
blev han omvendt og
tillagt menigheden ved
dåb i 1865. Han blev elev
på Købners første mis
sionsskole i 1874 og
allerede året efter ansat
som rejsemissionær i
halvdelen af året for 200
Rd. I 7 år rejste han. En
stor personlig tragedie
ramte familien, da 2 af
deres døtre måtte
begraves på samme dag.
Fra den dag ophørte
rejsemissionen, men forstandergemingen for
Løgstør menighed be
stred han 1880-1895.
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Guddommelig autoritet
Det tunge ansvar at leve
et sandt liv for Guds
ansigt i menighedens
fællesskab kunne vel
hos nogle forældre
provokere unatur
lig streng bømetugt.
En munter menigheds
udflugt til Lundby Krat
for Syd-Aalborgs
menighed måtte Søren
Hansen senere forsvare
i Evangebsten:
Forældre bør tage sig i
Agt, at de ikke, aandelig
talt, slaae ihjel, naar de
mene at skabe Liv. Den
sundeste Luft kan holdes
indstængt saalænge til
den udvikler dødelig
Forgift. Giv Børnene en
for Legeme og Sjæl sund
Adspredelse, og de ville
faa Afsmag for det Lave
og Slette.

Enhedspræget ved de årlige konferencer samlede også menigheder
ne indad til en mere struktureret menighedsorden. Skriftlige med
lemsbeviser blev almindelige allerede fra 1866. Det hændte, at missi
onærer langt borte fra menighederne havde døbt nyomvendte. Til
hørsforholdet til en menighed var da ikke altid afklaret, og Søren
Hansen måtte i 1870 henstille, at:
Missionærer, som. paa deres Reiser finde Sjæle, der ønsker Daab,
bør fremføre dem for den Menighed, som de boe nærmest.
Forstanderens rolle i menigheden syntes ikke fuldt forstået - heller
ikke af forstanderne selv. Ryding var - skønt boende i København —
forstander for Bornholms menighed i 30 år, og Jørgen Peter Hansen
var forstander for Aalborg menighed, medens han var lærer i Han
Herred omkring 1880. Menighederne havde simpelthen ikke forstan
deremner nok at vælge af. Forstanderne kunne derfor let falde for
fristelsen til despoti. Købner kendte dette fra Førsters tid og måtte i
1868 indskærpe, at menigheden var den højeste autoritet — ikke for
standerne. Uenighed måtte en forstander kunne finde sig i, men:
Hvis en Mand var agtet og elsket af sin Menighed, fordi han deels
var en sand Herrens Tjener og deels ogsaa kjender Guds Ord, saa
vilde det sjelden forekomme, at Menigheden stemmede imod ham.
Menighedstugten og den stærke søgen efter at være i overensstem
melse med de mindste detaljer i Bibelens ord gav stof nok til mange
heftige debatter rundt om i menighederne. Anders Christoffersen fra
Nr. Eskilstrup huskede det sådan:
Man forstod sig i hine Tider ikke paa Foreningsliv. Den Regel, at
Flertallet skal raade men tage al rimelig Hensyn til Mindretallet,
var Medlemmerne ikke fortrolige med. Man fordybede sig i, hvor
dan dette og hint Vers i Skriften skulle forstaaes, og manglede Syn
for Skriftens Aand i det Hele og store.
Købner løb ofte selv sur i disse debatter. Kort før sin død så han tilba
ge på menighedernes forhandlingsmøder med gysen:
Debatten ved Menighedsmøderne var den Kilde, fra hvilken al det
skrækkelige og fordærvelige kom, der gennemflød en gammel Me
nighed.
Ved "Herrens Naade stoppede denne Ulykkeskilde”, da menigheds
rådene blev udvidet og udstyret med beføjelser til at træffe beslutnin
ger om mission og økonomi. Til menighedsmøderne henlagde man så
kun spørgsmål til opklaring inden afstemningerne. Disse var ende
gyldige. Var man af en anden mening, måtte man affinde sig med ud
faldet, ellers var det et "Beviis paa, at man ikke troer paa Menighe
dens guddommelige Autoritet”, mente Købner.
Autoritet var absolut ikke ensbetydende med ufejlbarlighed, og nog
le medlemmer fandt det ofte vanskeligt selv at træffe afgørelser. Et
guddommeligt svar ved f.eks. lodkastning eller tilfældigt bibelopslag
med tilhørende tolkning kunne friste, hvor ansvaret ønskedes fra-
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Eskild Jensen, 1822-1903,
og hustru Marie Nielsdatter, 1837-1916

lagt. Købner reagerede stærkt herpå. Han kaldte det trolddom og en
afskyelighed for Gud. ”Er vi i Tvivl om Herrens Vilje, maa vi vente til
den er os klar”!
Udadtil var det i disse år baptisterne, der bar navnet ”de hellige”. Pa
stor Meinert gav på Roskilde Præstekonvent 1880 følgende beskri
velse af baptister:
Deres Kristendom er for fattig, og navnlig er der for lidt Festglæde
i den, især blandt de ældre. Enten sygner Livet hen, eller det bliver
en fortærende Uro...

147 år var Eskild Jensen
Jetsmark menigheds
forstander. Han blev det
nordlige Jyllands mest
fremtrædende baptist
prædikant i pionertiden.
1 hans forstanderperiode
blev 860 mennesker
døbt, og af Jetsmark
menighed udgik senere
Thylands og Hjørring
menigheder. Eskild
Jensen blev selv døbt i
1849, ordineret som
forkynder i 1853 af
Føltved. Da menigheden
i Jetsmark stiftedes i
1856, blev han dens
naturlige leder. Som
ansvarlig for 14 statio
ner blev han naturligt
forlenet med en
autoritet, som han altid
levede op til, skønt det
var mod hans sagtfærdige natur.

Indadtil forekom menighedslivet ikke så trist. Kærlighedsmåltider i
menighedens midte kunne strække sig til langt ud på natten. Søn
dagsskolens udflugter kunne bestå som i Aalborg af "skaaren Mad,
01, Hvedebrød og Kaffe, saa meget Enhver ville nyde og for alle Al
dre”. Juletræ fandtes i Københavns menighed allerede fra 1868, og i
løbet af få år fandtes det i selv de mest konservative menigheder.
Baptisterne syntes at vide, hvordan man "glædede sig i Herren”.

'vi /'

Her ses det første danske
”Medlems-Beviis”. Det
var en tro kopi af et
ældre tysk forlæg. Om
brugen af beviset hed
det: ”Ved længere
Ophold i en Menighed
maa dette Beviis
overleveres til
Forstanderen og forblive
i hans Varetægt indtil
Afreisen. Ved Afreisen
meddeler Forstanderen
sit Vidnesbyrd paa
Bagsiden af dette Beviis.
Dette Beviis har mistet
sin Gyldighed, naar
Vedkommende ikke har
staaet i Forbindelse med
nogen Menighed i 6
Maaneder, og maa
altsaa fornyes”.
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Sæder mildnes
Marie Petersen
f. Jensen
1827-1906
I sin egenskab af tømrer
rejste I. A. Petersen i
1852 til Brudager ved
Oure. Han havde været
der tidligere, og hans
samtaler med husets
datter havde ikke alene
bragt hende til om
vendelse, men også
knyttet varige bånd
mellem dem. Han valgte
at slå sig ned på Sydfyn.
De blev gift året efter, og
i det lille husmandssted
ved Oure opdrog Marie
hendes og I. A. Peter
sens 12 børn. Trods
mange gøremål
formåede hun at gøre
deres hjem til ”det mest
gjæstfrie af alle Baptist
hjem”. Her blev menig
heden i Oure stiftet.

Dagliglivet i menighederne adskilte sig på mange punkter fra de ny
testamentlige levevilkår. Men for de bibeltro baptister gjaldt Ordet
som vejleder for alle menneskelivets vilkår. Bibelcitater blev studeret,
vejet mod hinanden og fortolket. Der blev bedt om Åndens vejled
ning, og i fast tro på, at en menigheds beslutninger blev inspireret af
Gud, var man ikke bange for også at drage konsekvenser heraf f.eks. udelukkelse af menigheden.
En udelukket havde den mulighed at kunne angre, bekende sine
synder ved et menighedsmøde og så blive optaget igen. I de første 50
år blev næsten 1800 udelukket af et samlet dåbstal på 6300. Af disse
blev godt 600 genoptaget. I samme periode udtrådte kun godt 200 fri
villigt.
Der blev ikke levnet megen tid til selv at gå. En aktiv medleven i me
nigheden fordredes. Og en god vandel. Slækkedes der på dette hos
noget medlem, mødte ”de ældste” straks op. Hor, drukkenskab, kiv
og uorden i pengesager var oplagte sager, men i et utal af livets til
dragelser følte menighederne sig kaldede til at udstikke en rettesnor.
Også om vellevned. Oncken dadlede f.eks. pyntesygen, og ”at Mænd
bærer gyldne Uhrkjæder”, og kritiserede:
Den skrækkelige Yppighed hos det qvindelige Kjøn, den forfærdeli
ge Ødselhed og Overskridelse af den Grændselinie, som i denne
Henseende burde findes mellem Guds Børn og Verdens.
Flere gange drøftede konferencerne, hvad der skulle forstås ved
"Lyst til forfængelig Ære”. Et af flere svar lød: ”Naar Een lader sig
tiltale med De, Pastor, Doctor osv. eller tiltaler andre saaledes”. Sel
ve tiltaleformen ”De” og ”du” søgte man forgæves konfirmeret i Jesu
egen talemåde.

Dorthea Købner
f. Stagsted
1836-1879
(nederst til højre)
Thea blev Julius
Købners hustru i andet
ægteskab. Hans første
hustru kom aldrig med
til Danmark. Hun havde
et sygt sind og fik ophold
hos Onckens familie,
hvor hun døde i 1868.
Ægteskabet med Thea
blev indgået i 1875.
Hendes trofasthed i pleje
og omsorg for sin
syge mor havde vakt
Købners beundring. Selv
gik han mod den alder,
hvor pleje kunne blive
nødvendig. De få år, de
fik sammen, og som
skænkede dem den lille
Ruth, betragtede
Købner som sit livs løn.
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Onckens forslag om, at kvinder
burde danne en forening til frem
me af simpel og anstændig klæ
dedragt, havde også det fremra
gende motiv, at "derved blive
Guds Villie ikke alene efterkom
met, men man vinder derved
5000 Thaler til Missionen”.
Pyntesyge var også blandt ty
skernes anklager mod Mønster i
sin tid. Forlystelsessyge var hel
ler ikke for dem, der kun burde
"glæde sig i Herren”. Nogle med
lemmer fra Aalborg menighed
havde i 1874 været i Tivoli og be
søgt det netop opførte Pantomi
meteater. Marius Larsen havde
fået nys om affæren, der blev rap
porteret til Søren Hansen hjem
me i Aalborg. Sagen endte med en
enkelt midlertidig udelukkelse, og at en kvinde "fik læst Teksten af
sin Mand, saa hun grædende lovede aldrig mere at komme til Køben
havn og vække Forargelse”.
At helligholde sabbaten - søndagen - som arbejdsfri var en selvfølge.
Men industrialiseringen gav problemer. Kunne jernbanebetjente be
holde deres arbejde, efter at de var blevet omvendt? Konferencen i
1875 anbefalede erhvervsskift, indtil Købner eftertænksomt og be
klemt meddelte, at denne holdning ikke gik godt i spand med den
kendsgerning, at både missionærer og menighedsmedlemmer brugte
toget for at komme til kirke hver søndag. Selv kørte han aldrig i tog
om søndagen. Sagen mildnedes noget. Det samme problem fik meje
rister og siden sygeplejersker. Det blev ikke så let afgjort som i 1869,
da Chr. Nielsen ville gå så langt i sin liberalisme som til at tillade
kartoffelopgravning og dejlægning om søndagen.
I 1880 rejste missionær Vilhelm Jensen spørgsmålet, om ikke ude
lukkelserne tit havde været urimelige og med god vilje kunne undgås
i fremtiden. Af debatten fremgik, at udelukkelser ofte var resultat af
personlige trætter, hvor udelukkelsen ikke længere tjente menighe
dens lutring, men var blevet et magtmiddel til undertrykkelse af
mindretal.
Har en Broder fornærmet Gud, traadt hans Navn og Ære under
Fødder, da er det dog ikke svært at tilgive ham; men har han for
nærmet os personligt, saa behandles han med al mulig Strenghed,
og dette viser sig noget saa skrækkeligt hos dem, der have den Op
gave at straffe den Fejlende. Det Personlige maa kastes bort.
Udelukkelserne faldt dog ikke mærkbart.

Laura Emilie Larsen
f. Larsen
1840-1916
Marius Larsen giftede
sig ind i den store
københavnske Larsenslægt. Laura var datter
af Johan Larsen, og
hendes søster var bap
tisternes første kvinde
lige søstermissionær,
Mathilde Larsen.
Laura Larsen blev døbt i
Hesselho i 1855, hvor
hun sandsynligvis har
været i tjeneste hos
baptister. Førster be
skrev hende som ”en
interessant personlig
hed”. Da Marius Larsen
skulle holde sin første
prædiken i Kristuskapellets lille sal, forbød
han Laura at høre derpå.
Han kunne ikke bære,
hvis det gik dårligt. Hun
kom alligevel og satte
sig på trappen op til
pulpituret, og sådan var
hun også altid usynlig
til stede i de mange
gøremål, Marius Larsen
blev pålagt i For
eningens tjeneste.

Et gammelt menigheds
medlem stillede dette
spørgsmål til Evange
listen i 1880:
Er det sømmeligt for en
Jesu Discipel at bruge
Tobak? Herimod have vi
i den Frederikshavnske
Menighed bedet og
arbeidet i længere Tid.
Herren har ogsaa hørt
vore Bønner, saa vi ikke
se en Tobakspibe enten i
vore Forsamlinger eller
hjemme, og saavidt jeg
veed, ere ogsaa Tyggerne forsvundne.
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Af nåde udvalgt
Forståelsen af Guds nådevalg - udvælgelseslæren - havde ikke fun
det fuld afklaring hos baptisterne i Danmark. Og det til trods for
både Købners og Førsters klare holdning for den partikulære forso
ningsteori, som den fremgik af Hamburgbekendelsen. For Købner
gjaldt det om at håndhæve Forbundets trosbekendelse også i Den
danske Forening. Deraf afhang vort medlemskab og vor støtte fra
Amerika via Tyskland nu og i fremtiden. Købner så absolut intet for
mål med diskussionen:
Morten Olsen
1812-1893
og hustru Anna Maria
f. Madsdatter
1818 - død i USA, uvist
hvornår
Allerede i 1838 nævntes
denne mand som aktiv i
de gudelige vækkelser
på Langeland. Ægtepar
ret blev begge døbt i
1845 og en af de sidste
tvangsdåbssager i Dan
mark blev indledt mod
netop dem i 1847 - dog
uden resultat. I midten
af 50’eme flyttede de til
Midtjylland. 11863
kunne man i ”Den dan
ske Evangelist” læse:
”Den 12te April sidst
leden blev Morten Olsen
og Jens Christensen
beskikkede til Ældste,
og Sødskende paa denne
Egn blev ordnede til en
selvstændig Menighed
under navn af'Menig
heden i Farre og Omegn”.
”12 af de 42 Sjæle boe i
Byen Veile”. Skønt
Morten Olsen aldrig blev
ordineret, udførte han
dåb og fungerede som
forstander og egentlig
leder af Farre menig
hed 1863-70. Han var
skarp i debat, en vel
formulerende og over
bevisende lægprædi
kant. I konflikten om
udvælgelseslæren med
Købner fornemmede
han de snævre grænser
for trosfrihed blandt
baptisterne i Det tyske
Forbund. Som en tids
typisk løsningsmodel
valgte han emigra
tionen. I USA gik han
siden over til adven
tisterne.
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Jeg vil saa gjerne advare for Ordkløveri. Kirkehistorien indeholder
megen Krig om Meninger, og strax efter Reformationen gaves der
en Tid, hvor man især stred om Lærdomme. Alt skulde være ret og
nøiagtig rigtigt i den Henseende; men man glemte derover Hjertet,
og det christne Liv blev der ikke talt om. Hovedsagen er ikke at
mene dette eller hiint, og heller ikke at have den rette Mening; Ho
vedsagen er at være gjenfødt og at elske Jesus.
Men fra næste konference i 1867 blev netop det hovedsagen - at være
genfødt! Hvem var det, hvornår og hvordan blev man det? Hvem var
Kristus død for?
Niels Hansen havde det år udgivet et smukt lille skrift: ”Om Tilbage
gang eller Frafald fra Naaden”. Kunne mennesker, der havde vendt
sig til Herren og var blevet frelst, alligevel gå fortabt ved at vende sig
fra Gud igen? Købner brugte megen tid på konferencen til at imøde
gå skriftet. Søren Hansen citerede omhyggeligt Købners synspunk
ter. Niels Larsen fandt ikke engang den lange debat værdig til opta
gelse i ”Den danske Evangelist”. De var begge partikulærbaptister af
overbevisning. Niels Hansens forsvar kender vi ikke meget til. Hans
intelligens må have drevet ham til langt bedre argumentation end
protokollen lader ane.

Niels Hansens skrift:
Om Tilbagegang eller
Frafald fra Naaden.
Søren Hansens skrift:
Om Udvælgelsen til
Salighed.
Om disse to skrifter
drejede debatten sig på
konferencen 1869.

Debatten herom de følgende år må læses mellem linierne. Aalborg
menighed følte sig pludselig i 1869 kaldet til endnu engang at trække
sin egen trosbekendelse fra 1852 tilbage, ”hvis Eksemplarer skulle
være i Cirkulation”! Denne trosbekendelse adskilte sig netop bl.a.
ved udvælgelseslæren. Kun Morten Olsen fra Farre og P. P. Schmidt
støttede Niels Hansen i 1869 ved den hårdeste debat nogensinde.
P. P. Schmidt var modig. I 1865 var han blevet ordineret ”med højre
Haand lagt på Menighedens Troesbekjendelse, der igjen laa paa Bi
belen, og bevidnede for de Forsamlede, at han ville bestræbe sig paa
at forkynde Den hellige Skrift efter dette Bekjendelsesskrifts Lære”.
Hans holdning kunne have kostet ham en udelukkelse. Men Købner
ville ikke ofre den gode, arbejdsomme Schmidt. I 1869 greb han om
nælden:
Vi lade ogsaa disse Brødre af modsat Mening troe, hvad de ville.
Alligevel tillade vi os at gjøre opmærksom paa, at vor Troesbekjen
delse er paa vor Side, at den indeholder Læren om Udvælgelse, og
at Baptisterne i Tydskland, England, Amerika osv. troe, som vi.
Udvælgelsen er Baptisternes Lærdom. At være Lærer blandt Bapti
sterne og saa træde op mod Baptisternes Tro, finderjeg ikke at være
ret og billigt.
Søren Hansen blev Købners pennefører fra begyndelsen af debatten.
Han udarbejdede et lille skrift, et bevis for udvælgelseslæren: "Om
Udvælgelsen til Salighed”. Heri gjorde han det svært for Niels Han
sen fra begyndelsen:
Maa man end tilstaa, at Den hellige Skrift mange Steder og navnlig
hvad dette Punkt angår, er dyb,ja, saa dyb som en Flod, hvori en
Elefant kan svømme, saa behøver man derfor ikke at drukne. Man
har kun at holde sig til den simple Regel: Ikke at vove sig ud, hvor
man ikke kan bunde.
Nu kunne Niels Hansen ikke holdes nede mere. ”Nu vil han strid”.
På Ribe Amtsbogtrykkeri lod han i 1870 udgive et fantastisk skrift:
"Hedelærken om Forudbestemmelsen eller Kalvinismens Hemmelig
hed afsløret.”
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Hedelærken
5 år efter at de sidste sår
fra Mønsterperioden var
blevet lægt, lagde konfe
rencen med sin ved
tagelse i 1870 op til ny
splittelse i de danske
baptistmenigheder:
”1 Betragtning af, at
Niels Hansen ved
Hesselho har skrevet et
Skrift hvori Ondskab,
Bagtalelse og Fordreielse af Andres Ord
paa en paafaldende
Maade viser sig, og i
Betragtning af, at han
har givet Udenforstaaende denne Sag i
Hænde som et Vaaben
imod os, erklærer
Konferentsen, at den
danske Forening af
Baptistmenigheder ikke
kunne vedblive at staae
i Forbindelse med den
Menighed, som beholdt
Niels Hansen til dens
Forstander.”
Niels Hansen løste som
Morten Olsen den
utålelige situation ved
at udvandre til Amerika,
hvor han fortsatte som
velset prædikant.
Hesselho menighed gik
under. Niels Hansens
parti udtrådte eller
udvandrede, og Farre
menighed fik de sidste
få.

Niels Hansen førte i "Hedelærken” sin sag frem således:
Da den Kalvinistiske Lære om et vilkaarligt Naadevalg bliver mere
almindelig og vinder flere Tilhængere iblandt danske Baptister og
er, hvad personlige Forsvarere angaar, ulige bedst stillet; endelig
da Konferentsen i Fyn (Oure 1869) ikke kom til noget Resultat i Sa
gen, men lod den staa som et aabent Spørgsmaal, der truer med at
lede til et Brud her saavelsom i Udlandet, saa trorjeg ikke alene, at
det kan være mig tilladt at sige min Mening, men jeg tror endog, at
det er min ligefremme Pligt...
Spørgsmaalet er: Har Gud udvalgt et vist Parti til Salighed, som
han tvinger med Magt ind i Himmelen? Eller er hans Naade al
mindelig, lige imod alle Mennesker? Købner, Niels Larsen, Søren
Hansen, Chresten Nielsen, Laust Jacobsen etc. forsvarer den første
Anskuelse. Schmidt og Morten Olsen den sidste og Striden føres f.
Ex. som naarTo duellerer, og den ene bruger Pistol, men den anden
et Sværd. Thi medens Schmidt og Morten Olsen bruger Ordets
Sværd, (angiver bibelske Beviser), saa giver Købner dem det glatte
Lag ad sin filosofiske Pistol, og Ingen aner, at det er et forkert Vaa
ben på kristeligt Gebet.
Niels Hansen så skarpt, at i teologiske spørgsmål fulgte de danske
brødre Købner af agtelse for hans person. I lærespørgsmål turde kun
få opponere. Trods Førsters fald bl.a. på grund af "yderliggående
synspunkter” på udvælgelseslæren, erklærede Købner sig enig med
den i det væsentligste. Niels Hansen skrev:
Nu skal jeg vise Følgerne: Laust Jacobsen tror den, thi siger han
"Alle store Mænd har troet den!” Søren Hansen tror den, for han
”tør ikke forkaste, hvad saa mange Guds Børn har troet! Jeg tror,
hvad Kirken tror, og Kirken tror, hvad jeg tror”. Chresten Nielsen
tror den og glæder sig vedden, saaledes som Købner lærer den, mens
han tidligere forkastede den, saaledes som Førster lærte den, og dog
er de To ganske enige i Hovedsagen, mens Maaden at fremsætte den
paa er noget forskjellig. Man antager et personligt Bevis i stedet for
et i Princippet. Lars Henriksen udtaler, at "det er dog slemt, at Mor
ten Olsen vil modsige en saadan Mand som Købner!”
Det var Niels Hansens angreb "gennem Verdensbørn”, som Søren
Hansen kaldte Ribe Amtsbogtrykkeri, der harmede konferencen i
1870 mest. Udelukkelsen af Niels Hansen skyldtes hans person og
ikke hans lære. P. P. Schmidt fik lov at beholde sine synspunkter, og
man vedtog samme år ikke mere at forhandle dette emne for at und
gå strid.
Den kalvinske etikette var Købner kun glad for:
Jeg skammer mig ikke ved at blive kaldt Kalvinist. Jeg højagter
Kalvin, og den reformerte Kirke har fra Begyndelsen været bedre
end den lutherske. Vi Baptister var enige med den i de fleste Lære
sætninger.
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Titlen "Hedelærken”, forklarede Niels Hansen, udsprang af den frihed og ubundethed,
han følte selv at besidde i forhold til "den kunstgjorte Guldfugl, der kun kan eftergjøre,
hvad den er blevet skabt til og dog koster 400 Rigsdaler”. Han sigtede her til
"Calvinismens udsendte og højt lønnede Mand” - Købner.

Debatten om udvælgelsen forstummede, men i det stille arbejdede ti
den for P. P. Schmidts standpunkt. A. Christoffersen, Nr. Eskilstrup,
berettede:
Fastelavns Tirsdag 1878 var der Forsamling i den gamle Stuelæn
ge i Eskilstrup. P. P. Schmidt talte om "Korset og Frelsen". Der var
efter Forholdene mange Fremmede tilstede. Efter Prædikenen nød
man en Kop Kaffe. Schmidt fortalte her om den Glæde, der bliver i
Himlen, naar en Synder omvender sig. "Tænk hvilken Glæde, om
alle 1, der er her tilstede begynder at tjene Kristus. Glæde i Himlen
og hos jer selv.” Der opstod en ejendommelig Bevægelse blandt de
Forsamlede, og der fortaltes om voldsomme Omvendelser i Hjem
mene de følgende Dage. En snes Mennesker blev døbt og optaget i
Menigheden de følgende Søndage.

Niels Hansen
1820-1897
Blandt de første, der blev
døbt på Langeland i
1840, var også væver
svenden Niels Hansen.
Da menighedens for
stander Rasmus Jør
gensen ikke var frimodig
til at udføre dåb under
forfølgelsestiden, over
tog Niels Hansen
beskikkelsen og udførte
dåb både på Langeland
og i Vestsjælland, "fordi
han var Ungersvend”.
1843 måtte han 4 måne
der i fængsel herfor
sammen med Anders
Madsen Hansen. Han
komt snart efter i
modstrid med dennes
teologiske profil og
prøvede endda at hindre
Madsen Hansens ordi
nation i 1845 i Hamburg.
I hele Førsters periode
syntes denne dygtige
mand ikke at kunne
komme til orde blandt
danske baptister.
Ved menighedsdannel
sen i Hesselho i 1867 blev
han dog forstander både
her og kort efter i den
nordslesvigske menig
hed i Skads indtil
emigrationen i 1871.

De ældre Baptister saa med lidt Ængstelse paa dette. Saadant hav
de andre Steder gjort stor Skade siden, men her viste det sig at være
holdbart og ægte. Der blev også en del Modstand ude fra. "Nu har
Baptisterne forladt de gamle Anskuelser om Guds Naadekald. Nu
gælder det om at lokke Folk til at lade sig døbe”, sagdes det.
I striden om forudbestemmelseslæren var der fejl på begge sider, og
der manglede en god ånd og vilje til at se bort fra karakterforskellig
heder. Med ”New Hampshire-bekendelsen” faldt stridspunktet helt
bort.
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Syndernes bænke
Evangelisten
august 1887
Interessant Beregning:
En Sammenstilling af
alle Samfund viser at
over Halvdelen af dem,
der blive omvendte, blive
det mellem Aarene 10 til
20. Fra disse Aar af er
det vanskeligere, thi
over 20 Aar er det kun
en af hver tre; over 30
Aar kun en af hver ti;
over 40 Aar kun lidt
mere end en af hundrede
og over 50 Aar kun tre af
tusinde. Bliver et
Menneske over 60 Aar
og ikke er omvendt, saa
sker det meget sjældent,
thi Hjertet er blevet
forhærdet og har modstaaet Guds Aand for
ofte...

Forbundets trosbekendelse fra 1852 fik nogenlunde fred i Købners
tid. Dog skrev Søren Hansen til Marius Larsen i 1876 om modstand
fra Frederikshavn menighed, især fra forstanderen, Ove Christen
sen:
Han har helt afskrevet denne Trosbekendelse som sin. Stakkels
Ove, der saa længe har siddet svag og indelukket; i denne lange
Udrugningstid udklækker han let en Yngel, som er hans egen Avl!
Modstanden skyldtes især punkterne ”Om Udvælgelsen” og ”Om
Sabbaten” samt udtrykket: ”Daaben er en Førstegrøde af Troen.”
Sabbatsspørgsmålet var foranlediget af adventisternes mission. De
brugte ordet ”sabbat” i trosbekendelsen som bevis på lørdagens helhgholdelse. Købner måtte i 1878 nedtone vigtigheden af denne ”Menneskegjorte Tryksag”. Han foreslog rettelser, men nu turde mange
ikke af frygt for, at hele trosfundamentet skulle skride.
Da Eskilstrup menighed i 1886 bad om et nyt optryk, ville konferen
cen ikke trykke et nyt uden stærke revideringer og sammenligninger
med engelske, amerikanske og skandinaviske udgaver. Året efter fo
relå da udkastet til en ny trosbekendelse. Den skulle cirkulere i me
nighederne til udtalelse inden trykning. I forbindelse med tilknytnin
gen til Amerika i 1884 og samfundets nye statutter i 1888 forsinke
des sagen.
Professor N. P. Jensen og Søren Hansen oversatte den amerikanske
”New Hampshire-bekendelse”. Ikke alle var lige begejstrede. P. A.
Holm og dermed Bornholms menighed ønskede stadig den tyske, og i
1891 måtte sagen igen udskydes. Men tiden arbejdede langsomt for
New Hampshire-bekendelsen.
Det lukkede nadverbord — at kun medlemmer af menighederne kun
ne deltage i nadveren — skabte problemer, når ønsket var at holde
forsamlinger med andre "Guds Børn”. Købner mente ikke, at man
blev et Guds barn, fordi man var døbt:
Der er mange Troende foruden os; men vi kan ikke nyde Nadver
med dem, om vi endog holde dem for at være Guds Børn, for ikke at
omstøde Herrens Orden. Ikke vore Følelser har heri den afgørende
Stemme, men Ordenen i Guds Ord.
Nadver og menighed hørte sammen, men hvad med dåb og menig
hed! På konferencen i 1869 mærkede man endnu forvirringen fra
mormonernes lære. Et ægtepar havde ønsket optagelse i menigheden
i Farre uden dåb, da dejo var døbte hos mormonerne, men nu indså
de det falske i deres lære. Farre menighed nød nadver med dem, men
turde ikke optage dem i menigheden. Købner fandt deres handlemå
de mærkværdig, da det ”dog er en større Forret at nyde Herrens Nad
ver end staa i en Menighedsprotokol”! Mormonernes dåb blev kendt
ugyldig, idet den vanærede Kristi navn. Dåbsmåde og dåbsord alene
gjorde ingen baptist.
I 1874 krævede situationen en endnu bedre dåbsdefinition. Chr.
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Eskildsen ønskede optagelse i Jetsmark menighed med en ”Jansianerdaab” - en dåbsakt foretaget af ”De syndfrie”. Denne dåb var
blevet godtaget som gyldig i de dansk-amerikanske baptistmenighe
der. Nu ville han gerne overflytte sit medlemskab. Konferencen
måtte beklage ikke at kunne nå til enighed i denne sag. I 1879 fik
dåbsgyldigheden igen en plads på konferencens dagsorden, da en fo
respørgsel om dåb foretaget af en udøbt var at anse som ægte dåb.
Konferencen blev enig om at lægge vægt på troen og omvendelsen.
Til protokollen lod man indføre:
Man forkaste Mormonernes Daab, men ellers maa det overlades til
Menighederne selv at handle efter deres Overbeviisning og til deres
Samvittighed, der forlangte Optagelse.
I 1889, da spørgsmålet kom op, om dåb ved tredobbelt neddykning
var gyldig, bemærkede Marius Larsen tørt, at han ikke så grund til
at døbe een for fjerde gang, som allerede var døbt tre gange! Hvert
nyt medlem måtte rådspørge sig selv for eftertiden, om de fandt fred
med deres dåb. Var denne en neddykkelsesdåb i Kristi ånd, ville bap
tister ikke kræve ny dåb!

<

Kristuskapellets indre
(ca. 1903)
At dåb og medlemskab
hørte sammen, fremgik
klart af konferencen i
1879, hvor Københavns
Menighed ydmygende
måtte modtage en kraf
tig irettesættelse for at
have lånt kirken ud til
dåbshandling foretaget
af et andet samfund.
Oprindeligt ønskede
menigheden, at ikkemedlemmer skulle for
lade salen under nadver
uddelingen. Det gav for
megen uro, og efter
hånden accepterede man
deres tilstedeværelse
som tilskuere.
I Kristuskapellet måtte
disse tilhørere placere
sig på bænkene i midter
gangen - "Syndernes
Bænke".
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Livets milepæle
Som missionsforening havde baptisterne kun afklarede forhold til de
kirkelige handlinger omkring dåb og nadver. I slutningen af 60’erne
ankede konferencen over, at nogle få stadig lod deres børn konfirme
re. Barnedøbte børn var jo at betragte som tilhørende Folkekirken,
så længe de ikke var døbt som baptister. Konfirmationen var tillige i
mange forhold samfundets adgangsbillet til arbejdslivet. Ønskede
barnet konfirmation, kunne forældre komme i en svær konflikt. Kon
ferencen fandt ingen formildende undskyldninger for deltagelse i el
ler afholdelse af konfirmation.

Ved Hans Mølholms
begravelse i St. Brøndum i 1887 bad enken
om tilladelse til, at en
baptistprædikant talte
ved graven. Følgende
ordveksling fandt sted:
Præsten: Aarh, kan I
ikke lade være med det?
Enken: ...ville saa
gerne...
Præsten: Hvem skal
tale?
Enken: Jørgen Peter
Hansen.
Præsten: Ham kjender
jeg ikke, men lad ham
komme til mig; jeg vil
tale med ham først.
Han gaar gjennem
Haven, saa kan Ingen
see ham. (J.P.Hansen
kommer).
Præsten: Nu - det er
Dem, der skal tale ved
Graven. - Hvorledes?
- Bruger De Fadervor?
Javel, ja, men De maa
holde Dem fra Strids
punkterne. Dem maa De
ikke komme ind paa!
Det er endog dumt!
J. P.: Ja, saa dumme er
vi heller ikke!
- Og saa var samtalen
forbi. J. P. Hansen holdt
en kort prædiken, og alt
gik godt.
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En anden kirkehandling var vielsen. Baptister havde dispensations
ret fra vielsespligt i Folkekirken efter loven af 1851. De fik borgerlig
vielse. Efter vielsen fulgte oftest en højtidelighed i menigheden. Kun
Københavns menighed anvendte kirkelignende bryllupper. Visse
steder i Jylland lod brudeparret det være nok med den borgerlige
vielse. Kun på forlangende havde man arrangeret kirkelig vielse
også. På Sjælland holdt menigheden "Forsamling”, hvor der blev talt
om ægteskabet, men "Brudeparret havde ofte siddet hver for sig i
Stuen”. På øerne var man kommet nærmest den traditionelle kirke
lige vielse. Dog ønskede mange ikke den håndspålæggelse, menighe
den i København anvendte. På konferencen i 1872 vedtoges da, at
menighederne skulle holde en god orden ved ægteskabers indgåelse.
Hvad denne orden gik ud på, og om menighederne vedblev hver med
sin praksis, vides ikke.
Men hvornår kunne man lade de unge "komme sammen”? Efter
gammel dansk landskik var trolovelsen det legale tidspunkt for den
seksuelle debut. Et bryllup var en planlægningsmæssig og økono
misk langtrukken affære. Byboen Købner viste ingen forståelse for
det:
Ægteskabet er først sluttet ved Vielsen — hvis den borgerlige først,
da denne. Holdningen, at Ægteskabet begynder ved Trolovelsen, er
afKjødet.
I øvrigt anså konferencen i 1868 det for synd, at "være Øienvidne til
Brylluppets Lystigheder, Sviir og Dans”, og den ønskede ikke, at no
gen skulle deltage i "saadanne Bryllupper, hvor det gaar til efter
Verdens Viis”. I byer kostede denne holdning intet, men på landet
isolerede den baptister fra det århundredgamle familielignende
landsbyfællesskab og kom derved til at modarbejde evangelisationen.
Menighedstugten var hård. Verden skulle ikke kunne sætte en an
klage mod Guds menighed eller Hans børn. Men ægteskabsforholde
ne var komplicerede. De var jo ofte båret af andet end fornuft. Kon
ferencen blev stedet, hvor en enig holdning også til de problemer
kunne findes. I 1866 lød det:
At en Mand MAA skille sig fra sin Hustru for Hoers Skyld, synes
klart at fremgaae afskriften, men et Spørgsmaal er, SKAL han for

denne Sags Skyld skille sig fra hende? Og er Mandens Sag saaledes som Hustruens?
Oftest blev Købners svar også her konferencens beslutninger. En vis
ubarmhjertighed og intolerance i mange forhold blev altid modsvaret
af synet på ægteskabet som noget heDigt og skrøbeligt, hvor den
ikke-troende ægtefælle også havde krav på hensyn og kærlighed.
”Man skal holde sit Løfte”, sagde Købner.
Det forblev dog et problem med de blandede ægteskaber. Selvfølgelig
kunne menigheden ikke stille krav om, at ægtefæller kun kunne op
tages samlet ved dåb, men mange kommende konflikter kunne for
hindres, hvis fremtidige ægteskaber med "vantro” ville medføre ude
lukkelse. 11879 vedtog konferencen et sådant forslag, efter at en de
legeret havde taget de store ord i brug:
Er der noget mere ulykkeligt under Solen end at en Troende skal
forbindes med en Vantro? Jeg vil være den Første til at stemme for,
at mine Børn blive udelukkede, hvis de forbandt sig med Vantro.
Dog - konferencen anbefalede alle at vise medlidenhed!

Om et dødsfald i 1877
berettede Søren Hansen
smukt:
Vort eneste Medlem i
Nyrup pr. Nibe, Ungkarl
Niels Peter Larsen,
hensov Søndagen den 17
f. M. Der holdtes samme
Dag Forsamling i hans
Forældres Hus, hvor han
laa syg; men den Herre,
som han i det mindste i
4-5 Aar havde tilhørt, og
som han under sin lange
tærende Sygdom inder
lig længtes efter, indbød
ham samme Dag til at
møde i en større og
herligere Forsamling, og
han fulgte Indbydelsen.
I denne Forsamling
holder han nu Sabbath
til evig Tid. Han blev lidt
over 24 Aar gammel.

Begravelser blev ofte anledninger for nidkære folkekirkepræster til
at anklage baptistprædikanter for domstolene. Eskild Jensen, Jets
mark, blev engang anklaget for at ”læse Fadervor forkert”. Han gjor
de Fadervor til en prædiken, hvor han kun måtte bruge bøn og salme!
Mod slutningen af perioden skærpedes forholdet, da både Marius
Larsen og Lars Andersen blev tiltalt for begravelsesprædikener i
1887/88.
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Aalborg menigheds pro
tokol.
"Udelukket” var et hyp
pigt anvendt udtryk, når
et medlem skulle slettes.
Begrundelserne var næ
sten altid tilføjede.
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Den snævre port
Endnu en "kirkelig handling” stod markant i den baptistiske menig
hedsforståelse, nemlig optagelsen i menighedens fællesskab. Trods
en stærk frustration over, at ikke flere kom til overbevisning om det
rigtige ved baptisternes dåbs- og menighedssyn og derfor trådte ind i
menighederne, forblev eksaminationen af dåbskandidaterne et vanskeligt passabelt nåleøje. Vejen til Guds rige var smal og skulle kun
befærdes af virkeligt troende. Men hvad var grundlaget for troen, og
hvordan gav den sig udtryk?

<
,

Er det bibelsk rigtigt, at En, som er Opvakt og har erkjendt sin Syn
dighed, sin Fortabelse, venter med at troe sine Synders Forladelse
til han faar en overordentlig Glædesfølelse?
Købner svarede på konferencen i 1868 benægtende på det af ham
selv rejste spørgsmål: "Skulle vi troe paa en Følelse i stedet for paa
Guds Ord?” Skriften lærte, sagde han, at kendetegnet på en omvendt
ikke var glæden ved troen, men troens frugter. Det eneste tilforladelige var at bygge og stole på Guds ord, ikke på nogen følelse:
Skal Følelsen være den afgjørende, saa bliver den ogsaa Funda
mentet for vor Christendom, saa denne kommer til at svæve i Luf
ten, naar Følelsen forsvinder, hvilket dog saa ofte skeer.
Troen klyngede sig altså til Guds ord om frelsen i Jesus Kristus, og
troslydigheden skulle omsætte sig i et aktivt forsøg på at virkeliggøre
Onckens feltråb i missionsarbejdet: "Hver baptist en missionær!”
Dette kendetegnede den baptistiske vækkelsesforkyndelse i det me
ste af denne periode. Men i dette blev baptisterne altid misforstået af
Folkekirkens præster, der både i grundtvigsk og indremissionsk ob-
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servans byggede alt på dåbens sakramente. Et typisk eksempel på
denne holdning kom til udtryk i pastor Meinerts foredrag om bapti
sternes lære og menighedssyn på Roskilde Præstekonvent i 1880:
Denne golde Forstandsretning vinder alt mere Herredømmet
iblandt dem, og forflygtiger Kristendommens Indhold for dem, saa
der intet bliver tilbage uden det opvakte Hjertes fromme Følelser.
Meinerts udsagn pegede dog for den sidste dels vedkommende frem
mod en ny tendens blandt danske baptister. Noget nyt var i gære. Be
retningen om den amerikanske evangelist D. L. Moody, hans møder
i Skotland og den pågående evangeliserende metode, han anvendte,
var nået hertil omkring 1874, hvor Købner anbefalede hans iver som
et forbillede for alle kristne. Moody havde indledt et nært samarbejde
med salmedigteren Ira D. Sankey, som ved sin sang tryllebandt man
ge. De samlede i 1876 på ni uger i Philadelphia 900.000 mennesker til
evangeliske vækkelsesmøder.
Denne tværkirkelige vækkelsesforkyndelse, der sigtede på en plud
selig omvendelse, var usædvanlig i Danmark, men gennem søster
menighederne blandt emigranterne i USA lærte danske baptister om
de nye strømninger. Endog Købner følte sig inspireret til at udgive en
samling ”Negersalmer” i 1879. Men konferencen 1878 tog alligevel
tøvende afstand fra Moodys metoder: ”Det er nødvendigt at være for
sigtig med Optagelser, særligt under saadanne Vækkelsestider. De
Ægte blive nok staaende og kommer til Menigheden alligevel.” Også
vilkårene for optagelse til dåb truede altså med at ændre sig mærk
bart. Følelseslivet blev skudt i forgrunden.

Julius Købner sagde ved
konferencen i Aalborg
1868:

I en Prædiken frem
hævedejeg engang, at
der findes baade et Suk
og et Halleluja i enhver
Sand Christens Hjerte.
Undertiden veed han
ikke af, at Hallelujaet
endnu klinger, saa sagte
er det blevet, medens
han desstærkere føler og
hører Sukket.
Undertiden synes det
ogsaa, som Hallelujaet
ene er tilbage og Sukket
forsvundet. I virkelig
heden forsvinder
hverken det ene eller det
andet, hverken Smerten
eller Glæden, saa længe
vi ere hernede.

Sankey’s sange
SACRED

Da den tidligere Moody-medarbejder F. Franson i 1884-85 holdt sine
tværkirkelige vækkelsesmøder på Sjælland med helbredelse ved bøn
og håndspålæggelse, var jordbunden beredt. Selv greven på Aastrup kongesøn og kammerherre - bøjede knæ. Det gav genlyd. Vækkel
serne havde nu løftet sig fra de fattige og ulærdes lag. Franson var
baptist, men havde typisk for tiden frigjort sig fra samfundet. Han
ønskede at stå frit - kun bundet af forkyndelsen om "Korset, Frelsen
og Genkomsten”.
Da August Broholm vendte tilbage til Danmark i 1887, kunne han
nøgternt erkende, at disse mænd "havde beredt Jordbunden iblandt
os for et mere paagaaende evangelisk Arbejde, som jeg jo kom og blev
en Talsmand for.”

SONGS AND SOLOS:
STANDARD HYMNS.
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D. SANKEY.

MORGAN AND SCOTT LD
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Troens stemme
Ved indvielsen i Køben
havn, søndag d. 10. april
1870, sagde Købner
tåreblændet:
Herren minder mig i
denne stund særligt om
2 andre begivenheder i
mit liv. For 20 år siden
nød jeg den samme festi
vitas, da min salmebog
for de tyske menigheder
blev taget i brug for
første gang. Hvor
umuligt var det ikke for
mig dengang at forud
sige, at jeg skulle
forflyttes til Danmark
og skabe en lignende bog
og opleve en lignende
højtidelighed her. Og
gående endnu længere
tilbage til mine ung
domsdage da jeg stod i
den jødiske synagoge og
sang hebræiske sange,
hvor umuligt var det da
ikke for mig dengang at
forestille mig den tanke,
at jeg skulle tildanne 2
salmebøger på hver sit
sprog i forskellige lande
til Herrens disciple.
Guds veje er uran
sagelige.

Jeg har været i danske Forsamlinger, hvor de havde 2 til 3 Psalmebøger, og hvor det varede en halv Snes Minutter før Enighed opnaaedes om, hvilken Psalme man ville synge. Jeg raader til at samle en
Samling, som bruges afalle danske Baptister.
Onckens opfordring på 1865-konferencen knyttede sig stærkt til ønsket om ”at virke i Forening”, for forskelligheden på danske baptist
menigheder kom bedst til udtryk i valg af salmebog. I menigheder
udsprunget af den aalborgske vækkelse var Peder Sørensens ”Honningblomsten” næsten enerådende. På Sjælland brugtes fortrinsvis
en eller flere af Niels Nielsens 3 salmesamlinger. Begge steder sup
plerede man med andre værker.
Købner fik overdraget arbejdet. Det tog ham 5 år, og i 1870 skrev
han til missionsselskabet i Amerika:
Den nye danske Psalmebog ligger nu færdig. Alle danske Menighe
der har ventet med Utaalmodighed paa at se den længe lovede Bog.
Gud give, at denne Bog i Generationer maa være Midlet til at føre
Mange til Ham, der i sit himmelske Hjem er omgivet afen Mangfol
dighed af Sang.
Jeg har skrevet 112 nye Psalmer til Bogen, men Omskrivningen af
de gamle Psalmer, saa de passer til det moderne Sprogbrug og til
vor Fornemmelse som apostoliske Kristne, har været langt den stør
ste Arbejdsbyrde.
Salmebogens navn "Troens Stemme” tog Købner fra sin første salme
bogsudgivelse ”Die Glaubenstimme”, der i 1851 blev antaget i den
tysksprogede del af Forbundet. Arbejdet var enormt og ikke uden
konflikter. Salmebogen blev et opgør først og fremmest med Peder
Sørensens følelsesladede billedsprog, den dårlige poesi og de usangbare versemål.
Kun 3 af ”Honningblomsten”s 280 salmer fra Peder Sørensens hånd
fandt nåde og værdighed for "Troens Stemme”. Det blev en sorg for
mange, men Købner ønskede hver salme gjort til genstand for en
æstetisk og teologisk vurdering. Det tog tid, og han forsvarede det
over for konferencen i Oure 1869:
Det har været forbundet med store Vanskeligheder at faae gode
Psalmer, som ikke blot indeholde Sandhed, men virkelig Poesi. Det
Meste, af hvad man har, er ikke Andet end Prosa eller Hverdagstale
med Stavelsemaal ogRiim. Mange have den Mening, at naar christelige Ord gaar paa Riim, saa er det en Psalme; men det er meget
langt fra at være saa.
Da "Troens Stemme” kom i fornyet udgave i 1876, tog Peder Søren
sen konkurrencen op i 1877 med en fordoblet udgave af "Honningblomsten” - 525 salmer. Baptisterne tog dog "Troens Stemme” til sig
som deres trods dens tyske præg i sprogvalg og opbygning. 700 sal
mer blev det til. Mange salmer fik i oversættelsen rettet verslinier
ind efter baptistisk teologi. Selv ikke Brorson gik her ram forbi.
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Sangen i menighederne fik et løft med denne første fælles udgave.
Kapellerne, som blev opført rundt omkring, bidrog med deres orgler
yderligere til sangens forskønnelse. Men ikke uden sværdslag. Den
samme bibeltro og gudsfrygt, der drev de første baptister på nødven
dighedens vej mod selvstændighed, skabte også årvågenhed over for
alt, der smagte af "Statskirkevæsen” og kunne lede mod afgudsdyr
kelse. P. Jakobsen fra Jetsmark erklærede sig så sent som i 1880 på
konferencen imod orgler, dåbsbassiner og juletræer i menigheden!
Han vandt dog ikke gehør!
Fra slutningen af 70erne bidrog de små stueorgler, vistnok først og
fremmest importerede fra Amerika, til at skabe et af frikirkernes
største særkender - den levende og stærke fællessang.
Søren Hansen betegnede siden salmebogen som ”den bedste efter
den Tids Forhold”. De mange fejl, bogen også havde, forsøgte Søren
Hansen at rette i 1895-udgaven. Til søndagsskolebrug redigerede
han og andre i 1876 en lille sangbog med 148 numre-kaldet ”Hosanna”. Skønt den fik en blandet modtagelse af især sjællænderne, der
beklagede det prunkløse udseende, så voksede hengivenheden for
den, efterhånden som de mundrette og sangbare salmer gjorde deres
virkning i fællesskabet. Fra netop det år - 1876 - voksede søndags
skolerne stærkt.
*
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Peder Sørensen skrev
f.eks. om de ufrelstes
forhold til verden:
Med den usle SvineFøde/ søger de at mætte
sig/ i det Land som er saa
øde/ og fordærvet
jammerlig./ Ak, hvor
ynkeligt at skue,/ hvor
de dybt sig grave ned/
under Verdens Orme
tue/ efter indbildt
Herlighed.
"Troens Stemme”
Det stred ikke mod
Købners pietetsfølelse
at omarbejde kendte
salmer til ret bap
tistisk lærdoms
opfattelse. Men selv
producerede han også
mange. I den tredje og
sidste udgave fra 1895
var der stadig 90 salmer
fra Købners egen hånd.
Kun 15 overlevede i
"Salmebog for danske
Baptistmenigheder”,
1960.
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Mens "Troens Stemme”
var menighedsforsam
lingens salmebog, så var
"Hosanna" børnemødernes og de succesfyldte
søndagsskolers. Glæden
ved bogen kom til udtryk
i det forhold, at
sangbogen voksede med
børnene. I de efter
følgende udgaver tog
man flere og flere
ungdomssange med,
indtil ”Den ny Hosanna”
i 1892 blev sangbogen,
som baptister anvendte
til evangeliske vækkel
sesmøder.
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Det trykte
11882 havde J. P. Han
sen fuldendt sin over
sættelse af den svenske
baptistleder A. Wibergs
bog: Svar paa Lektor
Waldenstrøms Skrift:
"Bamedaabens Histo
rie”, der kom til salg
overalt i Danmark. Bo
gen var et digert teolo
gisk værk, som ikke
mange baptister kunne
tygge sig igennem med
udbytte. Men uden for
baptisternes rækker
vakte det respekt. Niels
Lindberg gav i "Morgen
bladet” Wiberg en
positiv, men selvfølge
lig sagen en negativ
kritik.

Baptisternes fremkomst på det europæiske kontinent var uløseligt
knyttet til traktatmission. Gennem en sådan virksomhed i Tyskland
blev Oncken kaldet til tjeneste i 1828. Han grundlagde en boghandel
og udvidede den siden med forlagsvirksomhed. Her fik også de dan
ske baptister trykt deres traktater og trosbekendelser. Endog rettig
hederne til ’Troens Stemme” var oprindelig bortgivet til Oncken.
Der var i disse år en klippefast tillid til tryksagers sindspåvirkende
magt. Den politiske og ideologiske arena var spækket med kamp
skrifter, manifester og programskrifter. I Danmark kunne de fleste
unge læse og skrive - selv på landet. Oncken kunne derfor ikke prise
traktatmissionen højt nok. På konferencen i 1867 krævede han ak
tion:
Af de 200.000 Indvaanere i og omkring Kjøbenhavn ville maaske
kun en 5000 komme til at høre Br. Købner, og det selv om han end
nu havde mange Aar at leve i, og hvis de øvrige 195.000 skulde gaa
ind i Evigheden uden at have hørt Guds Ord forkyndt afos, saa hvi
ler der et stort Ansvar paa os!
Finansiering af de hamburgske traktater gik over en særskilt For
bundskasse, Den hamburgske Traktatforening, der altid havde væ
ret støttet af det ikke-baptistiske traktatselskab i London. Ikke alt
kunne trykkes der, og i Danmark så mange private tryk dagens lys.
Modig skulle man dog være for at være sin egen udgiver. Nærlæsnin
gen af nidkære brødre fandt ofte frem til kætterske udtalelser. Det
kunne være ord som ”præst, kirke eller kapellan”, og udelukkelses
trusler hang straks i luften.

Den nye bestyrelse for
bladet turde trods Niels
Larsens ufarbge skrift
ikke løbe nogen risiko og
indføjede som sidste
paragraf i vedtægterne
for bladet i 1882:
"Forøvrigt er Bestyrelsen
berettiget til at tiltale
Redaktøren, hvis han
optager Noget, som den
finder ikke at have egnet
sig for Bladet, og Redak
tøren maa herfor bøje
sig. Tvivlsomme
Artikler har han derfor
at sende Bestyrelsen til
Gjennemlæsning og
Bedømmelse.”
Redaktøren sad selv i
bestyrelsen!
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Efter Altona-striden og afmatningen i forholdet til Forbundet beslut
tede konferencen i 1878 at lave et selvstændigt, dansk traktatselskab.
Indholdet af traktaterne var man dog ikke ganske enige om. Mange
ønskede kampskrifter for baptisterne - de såkaldte konfessionelle
traktater - andre som Gråfe og I. A. Petersen ønskede opbyggelige
fortællinger, der ”især vare egnede til at gribe Hjertet”, og som med
et alment kristeligt indhold kunne uddeles til alle.
”Den danske Evangelist” fungerede som de danske baptistmenighe
ders organ, skønt det var privatejet af Niels Larsen. Han supplerede
fra 1871 udgivelsen med ungdoms- og børnebladet "Børnevennens
Røst”, et blad med opbyggelige, moralske fortællinger uden stor pæ
dagogisk forståelse for unges behov. Efter tidens målestok var bladet
imidlertid vellavet og opnåede efterhånden 1500 abonnenter i både
Danmark og USA.
Konferencen i 1881 modtog fra København et forslag om, at Forenin
gen skulle overtage bladet som ejendom for at have kontrol og indfly
delse på indholdet. N. P. Jensen nævnte i sit brev fra USA samme år
nøjagtigt det samme. Forhandlingerne krævede megen omtanke og
kunne næsten ikke undgå at såre Niels Larsen. Han løste konflikten
ved med det samme at indvilge i salg på favorable vilkår. Fra 1882
fortsatte han som eneredaktør, og bortset fra et nyt, større format i

1886 skete der kun én synlig ændring. Bladet skiftede navn til
"Evangelisten”. Betegnelsen ”den danske” skulle adskille den fra de
svenske baptisters blad. Da dette tog navneforandring til "Veckoposten” i 1886, var ingen forveksling mulig mere.
Konferencen havde håbet, at bladet ved ejerskifte ville blive lidt
mere missionsrettet end missionsmeddelende. Indholdet var til sta
dighed små oversatte artikler fra udenlandske tidsskrifter og korte
meddelelser om livets gang i menighederne og blandt rejsemissionæ
rerne. Det første "civile” indlæg uden for kredsen af menighedsfor
standere kom først i 1888 og var et referat fra et søndagsskolelærer
møde. Betegnende nok anonymt. Angsten og respekten for det skrev
ne ord var stor.

Niels Larsen
1833-1917
Niels Larsen blev den
yngste missionær,
Forbundet kom til at
lønne i Danmark.
Claus Peters havde
under sit ufrivillige
ophold under treårs
krigen opdaget det unge,
opvakte menneske på
Sjælland. Niels Larsen
fik efter ophold hos
Peters færdigheder nok i
tysk til at frekventere
missionsskolen i
Hamburg, hvorfra han
vendte hjem i 1855 med
en årlig løn som rejse
missionær.
Sprogfærdighederne her
kom ham td gode dels
ved oversættelser til
"Evangelisten" og dels
som de danske baptisters
repræsentant ved For
bundskonferencerne,
hvor han aldrig gik af
vejen for at tage ordet og
tale danskernes sag.
Lollands menighed fik
ham både som stifter og
forstanderi 1857.
Her boede han til sin død.
Kun fa baptister havde
som han anlæg for at
skrive. Niels Larsens
arbejde med ”Den
danske Evangelist” blev
af uvurderlig betydning
som menighedernes
ansigt udadtil og
identitetsskabende
faktor indadtil.

I 1888 erkendte konferencen, at ejerskab ikke i sig selv drev skrift
mission. Hans Larsen, København, foreslog konferencen:
Det litterære Arbejde har aldrig været en Samfundssag iblandt os.
Vi maa have vor Litteratur samlet og forøget. I den have vi et stort
Vaaben, som vi endnu ikke have brugt.
Spørgsmålet blev da opkastet: Hvor er manden, stedet og pengene?
Man havde kun een. Niels Larsen igen. Stedet burde have været Kø
benhavn. Det blev Vejle. Litteratursagen alene forekom de fleste at
være for lille en sag at spendere en missionær på, så han fik en be
trængt menighed som tilgift. Det kom ikke til at gå.

Øverst til venstre forside
afEvangelisten, 1886.
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Hverdagens skole
Eders Højskole skal
gøres til en Skole af
første Rang, og den bør
lægges paa et Midtpunkt
i Landet, for Ex. ved
Nyborg eller Odense paa
Fyen, hvor der er lige
Adgang for Alle, og
hvorfra den kan gøre sin
Indflydelse følt fra
Øresund til Vesterhavet
og Skagen. Paa denne
Maade kunne Baptister
ne alene møde Øje
blikkets Krav og hævde
sin Bestaaen og
Betydning i Landet.
(N. P. Jensen).

Ved konferencen i 1865 nævntes, at baptister havde oprettet søgneskoler eller hverdagsskoler i 3 menigheder: Vandløse, Aalborg og
Jetsmark. Hverdagsskolesagen forblev i denne periode et rent menig- <
hedsanliggende. Skønt kun de største menigheder havde råd til sko
levirksomhed, opstod der ikke skoler i København. Den kommunale
skoles mægtige magt på alle livets områder i et lille landsogn mærke
des ikke føleligt i den københavnske menighed.
Der blev ikke i de første år ført statistik over disse skolers placering,
oprettelsesår, børnetal og levetid. Vi ved dog, at Vejle menighed op
fordrede den nyomvendte Jørgen Peter Hansen til at blive skoleleder
for en ny skole i 1868 med ca. 20 elever. Hans håndværk var maler
faget. Det var på den tid almindelig praksis at være håndværker om
sommeren og lærer om vinteren.
I 70’erne blev J. P. Hansen lærer ved Aalborg menigheds skole på
Oppelstrup mark, den ældste af baptisternes skoler. 11876 oprettede
denne menighed i Nr. Kongerslev endnu en skole. Skolen i Oppel
strup blev fra 1881 ledet af den senere højskolestifter L. K. Kristoffersen. Velrenommeret af nogle og hadet af andre på egnen forblev
dens eksistens ikke i det stille. I 1872 berettede L. Jørgensen med
stolthed:
Hverdagsskolen besøges af henved 50 Børn, af hvilke de 10 eller 12
af Forældrene ikke tilhører Menigheden. En Mand i Oppelstrup tog
7 Børn ud af den offentlige Skole og sendte dem i vor Skole, men
herfor maatte han udstaa meget af Skolebestyrelsen, som dog sene
re maatte afgive det Vidnesbyrd, at de nævnte Børn havde gjort god
Fremgang.
I 1870 nævnedes Frederikshavn menighed med 2 skoler og Jetsmark
med 6 skoler. Sidstnævnte menighed fik ved arv både pengegaver og
et stort jordareal på 14 tdr. land. Her fostredes en storsigtet plan om
en kombineret kost- og privatskole, hvor et begrænset antal fattige

En gruppe
elever fra skolen
i Dyrengen
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børn skulle have gratis kost, logi
og undervisning. I 1879 indvief des "Instituttet”, og J. P. Hansen
kaldtes til leder. Det økonomiske
grundlag for skolen i Dyrengen
var for optimistisk anslået, og da
J. P. Hansens hustru uventet
døde året efter, forlod han straks
posten. Skolen fortsatte dog
mange år endnu.
Meningen med skolerne forblev
den oprindelige, at holde bapti
sters børn i tæt kontakt med
baptistisk tankegang og lære. I
en artikel i Evangelisten i 1888
skuede Søren Hansen tilfreds til
bage på skolernes virke:

Baptisterne haabe, at de ved at have deres egne Skoler skulle faa de
res Børn oplærte i meget Godt, og derimod befriede fra meget Ondt.
Heri ere de heller ikke blevet beskæmmede. Mange af Børnene ere
kommen til sand Omvendelse og frugtbringende Tro paa den Herre
Jesus og staa nu som hæderlige Medlemmer i Baptistsamfundet.
Frygten for, at fædrenes kamp skulle gå tabt ved de unges omgang
med en anden forkyndelse, kom også til udtryk, da børnene nåede
ungdomsalderen. Mange højskoler bøå på gode tilbud. I 1868 vedtog
konferencen, at baptister ikke burde sende unge på grundtvigske
højskoler, men lade dem rejse til svenske baptisters skoler. Det er
uvist, hvor mange der fulgte den opfordring. Købner ønskede ikke

Jørgen Peter Hansen
1839-1893
J. P. Hansen blev beteg
net som ”den fødte
skolelærer”. Megen af
hans erhvervede viden
anvendte han til søn
dagsskolelærerkurser
og prædikantundervis
ning. Han blev ret sent
ordineret i 1876. Hans
virke blandt bap
tisterne blev mange
sidigt. Søren Hansen
skrev i nekrologen, at
"da han besad Duelighed
til at udføre alle de ham
paalagte Hverv, saa
fulgte det som af sig selv,
at saa snart der et Steds
blev en Aabning, saa
lukkede vi den med
ham”. Han udførte litte
rære arbejder med
traktater, oversættelser
og ”Hosanna’’-udgaven.
J. P. Hansen blev den
første søndagsskole
missionær. Han opret
tede skoler, søndags
skoler og trådte ofte til,
hvor menigheder var
kommet i bekneb. Det
gjaldt især Vejle og sidst
Langeland, hvorfra han
i 1891 emigrerede til
Amerika.

at yde Bidrag til Skoler, hvor Aanden er den grundtvigianske Reli
gionspolitik. Det synes mig, som Grundtvig er nær ved at sætte de
nordiske Guder ved siden afChristus.
Den manglende lærdom hos det store flertal af unge danske bapti
ster, især fra almuen, blev i 70’erne mere følelig. Fornemmelsen af at
blive overhalet indenom af Kirkens ungdom kom ofte til udtryk på
konferencerne, men ingen kom med andet end forhåbninger.
I 1885 var N. P. Jensen vendt hjem til Morgan Park efter sin Dan
marksrejse. Han anbefalede nu de danske baptister at oprette en kri| sten højskole som manifestation af 50-årsjubilæet. Konferencen i Kø
benhavn i 1886 greb ideen med både frygt og begejstring. Den var
klar over, at noget måtte gøres for ”at væbne vore Børn mod Vantro,
Fritænkeri og Gudsfornegtelse.” Begejstringen havde dog svært ved
at udmønte sig i økonomisk realiserbare forslag. Men en ild var
tændt!
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Søndagens skole
P. P. Schmidt berettede
fra ”Juletræsfesten”
1878 på Amager om et
børnebønnemøde efter
voksent mønster:
"Lidt over Kl. 12
(Midnat) bad en Pige om
hun maatte bede. Vi
knælede ned, og hun bad
saa indtrængende og
lykkeligt, at Herren ville
give hende et nyt
Hjerte.”
Der blev nu en timelang
Bedestund, hvor 10 Børn
deltog:
”Vi rejste os og talede
med dem; men der var
saadan en Graad og
Hulken fra baade Store
og Smaa, at man intet
andet kunne høre. Jeg
har aldrig oplevet saa
vidunderlig en Rørelse.”

Ved Købners ankomst førte de få søndagsskoler, der ikke bar præg af
en fortsat hverdagsskoleaktivitet, en usammenhængende og ustabil
tilværelse i menighederne. Hverken metode eller formål stod helt
klart for lærere og forældre. I 1864 talte antallet af børn kun 100.
Ved slutningen af denne periode var antallet 2700 i 42 søndagssko
ler. Så noget var sket.
Købner blev manden, der gav baptisternes søndagsskoler i Danmark
en anvendelig og levedygtig form. Fra det første år ivrede han for
søndagsskolens betydning. Søndagsskolen i Kristuskapellet havde
allerede i 1865, hans første ansættelsesår, 63 elever. Hans undervis
ningsmodel var så effektiv, at den blev et forbillede i årtier for bapti
stisk søndagsskolevirksomhed.
Skolen var inddelt i klasser. En eller to lærere til hver klasse. Lærer
ne havde om fredagen været samlet for at gennemgå teksten. Efter
fælles indledning gik børn og voksne i klasser, hvor først et stykke
fra Det gamle Testamente bearbejdedes, siden en nytestamentlig
tekst. Dernæst samledes alle til fælles spændende oplæsning eller fri
fortælling. Små konkurrencer eller lege kunne også laves. Alt blan
dedes med megen sang ved hvert aktivitetsskift.
Udover den frie og utvungne, nærmest glade samværsform, adskilte
søndagsskolevirksomheden sig nu fra hverdagsskolernes ved også at
have deltagelse af unge og voksne, ja, selv ældre deltog som elever i
undervisningens seniorklasser.
I Hals menighed begyndte forstanderen, Chr. Nielsen, året efter, i
1866, en søndagsskole, men der var forskel fra Købners:
Underviisningsgjenstandene ere: Sang, Bøn, Indenadslæsning i
det nye Testamente med Pigerne og i det gamle med Drengene, en

Søndagsskolens ledelse,
Vesterbro ca. 1888.
Denne missionsaktivitet
blev en forløber for
Frederiksberg Baptist
menighed.
I slutningen af 80’eme
gik over 2500 børn i
baptisternes søndags
skoler. Det var flere end
antallet af menigheds
medlemmer.
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kort Forklaring over hver Sæt
ning og en liden Psalme for
klaret, som til næste Gang skal
læres udenad af Knudsens
Sangbog.
Det var ikke let blandt ulærde
bønder at finde børnepædagoger.
”Vi have desværre hidtil behand
let dem som Voxne”, sukkede I.
A. Petersen i 1871, da talen faldt
på børneundervisning. Flere og
flere menigheder forsøgte sig, og
elevtallet steg lidt.
På konferencen 1877 i Vejle
mærkedes en meget varm inter
esse for sagen. Ryding kaldte søndagsskolerne en "Planteskole for
Børn, hvor de opelskes for en fremtidig Udvikling i Guds Rige”. Ma
rius Larsen ønskede direkte flere børn omvendt og henviste til Eng
land, hvor det var hændt for 17.000 børn i 1875 alene. Kræfter brugt
på børnearbejdet var de bedst brugte, men hvor fandt man lærere?

Hans Henrik Larsen
1849-1904
Han var urmager,
bogligt veluddannet
og havde store
lederegenskaber.
Hans virke var - udover
det fremragende søn
dagsskolearbejde i 23 år
- at være Baptistsam
fundets hovedkasserer i
15 år, hovedredaktør af
Evangelisten i 13 år og
korleder og organist i
Københavns menighed i
35 år. Også forlag og
boghandel i København
havde en varm fortaler i
Hans Larsen.

Claus Peters fra Slesvig menighed foreslog ansættelse af en søndags
skolesekretær, som skulle oplede de rette emner til søndagsskolelære
re. Valget faldt på Jørgen Peter Hansen, men opgaven viste sig for
svær, ja, umulig for ham, så han opgav året efter. Men ideen holdtes
varm.
Kristuskapellets søndagsskole blev lokomotivet i søndagsskolearbej
det. Købner holdt skole for sine lærere, og mange af disse blev søn
dagsskolearbejdets førende mænd i de kommende år. Dels August
Broholm, der virkede som lærer fra sin dåb i 1878 og senere som søn
dagsskolesekretær med store evner til børnemøder, og dels Hans
Larsen, den unge organist i kapellet, der om nogen blev søndagssko
lens fortaler. Med ”en vilje af stål, et hjerte af guld og en forståelse for
sin opgave, der rakte langt ud over hans samtid,” blev han organisa
toren og koordinatoren af søndagsskolearbejdet i alle menigheder.
Gennem kurser for lærere ofte af flere ugers varighed skabtes en ens
artet og kvalificeret undervisning, der gjorde baptisternes søndags
skolevirksomhed respekteret i vide kredse.
I 1879 holdtes det første søndagsskolelærermøde i København med
26 deltagere. Samme år indførtes den internationale tekstrække, der
fra 1884 udkom i små hæfter og bøger. Hans Larsen redigerede fra
1886 "Kvartalssange”, hvori hver af kvartalets tekster indgik. Lødig
børnelæsning styrkedes i mange menigheder ved udlån af god litte
ratur. I København var 177 bøger til udlån i 1883 fra søndagsskolens
bibliotek. Et fornyet pust fra søndagsskolernes land, USA, bragte
Broholm ved sin hjemkomst i 1887. Mange af disse ideer realiserede
han og Hans Larsen sammen i årene fremover.
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Letsindede unge
Et særskilt træk ved
ynglingeforeningerne var
deres iver efter at frem
skaffe god, læseværdig
litteratur. Der blev
oprettet lånebiblioteker,
og kriterierne for bog
valg virkede sunde:
”Der bør ikke alene
tages Hensyn til
religiøse, men ogsaa
historiske, geografiske
Værker. Elskovsroma
ner er absolut forkaste
lige, men der gives
historiske Værker,
skrevne i romantisk Stil,
som ere nyttige, under
holdende og belærende
Bøger. En Bog, som
gennemgaaende er god,
bør ikke kasseres, fordi
der findes et enkelt
daarligt Sted i den.”
Aalborgmødet 24. juni
1888.

I almindelighed blev der ikke på den tid talt om ungdomstiden som
en særlig adskilt del fra det øvrige menneskeliv. Der synes dog hos
baptister at være en fra børnearbejdet afsmittende kærlighed til de
unge i menigheden. 11876 nævnte Søren Hansen i et brev til Marius
Larsen, at Aalborg menighed havde dannet en ynglingeforening med
19 ungkarle. Deres mål var at hjælpe ved evangelisationen med "fri
ske Kræfter”. At det også skulle opfattes bogstaveligt, viste sig kort
efter, da 2 unge ville vidne for de unge i Torderup: "Det gik hårdt til,
men vi vandt!”
Navnet "ynglingeforeninger” optrådte allerede i "Evangelisten” så
tidligt som i 1863, hvor sådanne gruppers arbejde i London blev be
skrevet. Tyskland havde lignende grupper. Navnet "Ungdomsfore
ninger” kunne antyde en blanding af kønnene, og senere skabte det
te navn associationer til både Indre Missions og grundtvigske struk
turer.
Ynglingeforeningerne førte ofte en kort hektisk tilværelse. Allerede i
1877 var ungkarleforeningen i Aalborg "formedelst Ægteskab, Emi
gration og Bortrejse aldeles ødelagt”. Men andre foreninger fik læn
gere varighed. Ynglingeforeninger og jomfruforeninger tillige blev
etableret i Frederikshavn menighed i 1877, og de blev ofte nævnt
med glæde i beretningerne for deres nidkærhed.
I februar 1875 stiftede de unge i København baptisternes første for
ening for unge, og under Købners vejledning fik foreningen et struk
turelt godt arbejdsgrundlag. Formålet - at virke til Guds Riges frem
me - søgte foreningen at virkeliggøre ved:
1. Ugentlige sammenkomster med bøn, samtaler, sang og oplæsning
af interessant og belærende indhold.
2. Ugentlige medlemsbidrag på 10 øre til missionsøjemed.
3. Traktatuddeling hver søndag morgen efter bøn i kapellet.
4. Salg til halv pris og bortgivning af bibler og testamenter.
I 1877 lykkedes det i fællesskab med søsterforeningen at udsende en
lønnet kolportør i en måned. Også denne forening sygnede hen og er
stattedes af et fredagsmøde - "De unges Bibelklasse”.
Konferencen i Vandløse i 1878 gav måske forklaringen på den mang
lende vedholdenhed. På spørgsmålet om, hvad der kunne gøres for
unge mennesker i vore menigheder - vel under indtryk af KFUMs
stiftelse samme år - svarede Marius Larsen bekymret:
Unge Mennesker er ofte letsindede og have Tilbøielighed til at sam
les med andre letsindede unge Mennesker. Dette maa forebygges
saavidt muligt. De søge som oftest efter Kundskaber paa en forkert
Maade, idet de læse allehaande Ting, som mere skade end gavne
dem.
Marius Larsen ønskede en kærlig kontrol fra de ældres side på så
danne sammenkomster. Bibellæsning og fællesbøn skulle lede til for
trolighed mellem generationerne. Kirkehistorien viste mange eks-
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empier på menigheder, der var gået under, fordi de unge ikke fulgte
de gamles spor. Han henviste til et svensk tidsskrift, hvor forfatteren
fremstillede de unges natlige ungdomssammenkomster som skadeli
geYnglingeforeninger ere at anbefale, men de Gamle bør vaage over
disse Foreninger, ellers kunne ogsaa disse udarte sig til noget Ska
deligt, og blive til Fordærvelse istedetfor Velsignelse.

Anders
Christensen Næsby
1855-1940
Anders Næsby blev døbt
i 1868 som 13-årig.
Denne ungdommelige
iver efter at komme i
gang med menigheds
arbejdet smittede af på
hans senere engagement
i ungdomsarbejdet. Han
rejste sammen med
August Broholm i den
første gruppe i 1884 til
Morgan Park i Chicago
på et treårigt prædikant
kursus. Under sit ophold
her blev han kaldet til
forstander for en lille
dansk menighed, som
han betjente ved siden af
studierne.
11887 kom han hjem og
forsøgte at sætte skub i
ungdommen. Amerikan
ske metoder var dog for
vanskelige at omsætte
til danske forhold, og
han emigrerede kort tid
efter. Han blev ikke den
eneste Morgan-elev, der
fandt det svært at
forblive hjemme.

Den af sind ungdommelige Købner tog til genmæle og forsvarede her
få år før sin død ungdommens ret til selvstændighed:
Skrækkeligt Hovmod kan ogsaa findes hos Gamle, naar de ville beraabe sig paa deres Alder. Aarene kunne gjøre os haarde og stive,
men de burde gjøre os ydmyge og bøielige. De Unge bør derfor see,
at de Gamle ogsaa kunne bøie sig og give dem Ret i det, hvori de
have Ret, og det om de end ere nok saa Unge.
I 1888 fandt det første fællesmøde sted for ynglingeforeninger. Det
var i de nørrejydske menigheder under ledelse af Anders Christensen
Næsby. Man ønskede at tilstræbe dannelse af enten ungdomsfore
ninger - blandet køn - eller bedst jomfru- og ynglingeforeninger i
hver menighed. Men ingen menighed viste begejstring for ”en For
ening i Foreningen”. Intet over og intet ved siden af menigheden!

Øverst til venstre:
”Den Fader- og
Moderløses Klagesang"
er kun et eksempel på de
mange forskellige
småskrifter rettet til
ungdommen. Den
hamburgske
Traktatforening
(Oncken) havde tidligt
øje for at tale til såvel
børn som unge om frelse,
bønsliv og kristen
efterfølgelse. Men i
arbejdet med de unge
gik missionæren ikke af
vejen for at anvende
andre traktatselskabers
produktion, som den her
viste.
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Må kvinder bede
Aalborg menigheds
kvinder var blandt dem,
der anonymt støttede
søstrenes missionær
projekt i Vejle:
Eftersommeren 1876
opkom den Tanke i nogle
Søstre i den aalborgske
Baptistmenighed, at de,
i Stedet for som hidtil at
bidrage til en Missio
nærs Underholdning,
selv burde udsende og
underholde en saadan.
Efter at nogen Tid var
hengaaet med Bøn og
indbyrdes Raadslagning, lagdes Sagen for
den samlede Menighed
ved en Storforsamling i
Kapellet i Oppelstrup,
hvor det enstemmigt
besluttedes at udsende
Br. Anders Næsby af
Torderup som Missionær
for "Søsterforeningen i
den aalborgske Baptist
menighed”. Dette var
begyndelsen til Menig
hedens lokale Søster
mission.

Kvinderne var i flertal i samtlige menigheder gennem de kraftigste
vækkelsesperioder. Årsagerne til dette skal vel findes i et social-psykologisk handlingsmønster. Men i Baptistsamfundet indtog ingen
&umcier ledende stillinger. Også på dette punkt ønskede menigheder
ne at være bibeltro.
Til en af de tidligere konferencer (1863) havde de dengang fåtallige
dansk-amerikanske baptister bedt den danske konference om råd:
"Skulle Kvinder tie, som Paulus siger?” De fattige danske baptist
missionærer havde i årevis kun kunnet eksistere, fordi kvinderne
bar dobbelt byrde. Gæstfriheden var det halve vidnesbyrd. Ingen vil
le nægte kvinden hverken pligt eller ret til at vidne om sin frelser.
Hun var uundværlig.
50 år før kvinderne fik stemmeret til lovgivende forsambnger, fast
slog Rymker på 1863-konferencen, at kvinder selvfølgelig skulle
have samme stemmeret som mænd. For Herren var alle lige. Dog
hvad angik prædiken- og lærergerningen i menigheden, talte Guds
Ord imod kvinders aktive medvirken, men deltagelse i bøn kunne
Niels Larsen kun anbefale:
Naar Gud havde bevist, at Han havde hørt Kvindernes Bønner i
Bønforsamlinger og gav os Velsignelser ved deres Bønner, saa hav
de han derved et Beviis for, at Gud havde intet imod, at de bade til
lige med Brødrene.
Ved konferencen i 1865 talte Oncken om, at kvinder i enkelte tyske
menigheder havde dannet "Søstrenes Missions-Arbejds-Foreninger”, hvor de kom sammen for at producere håndarbejde med salg for
øje til støtte for missionen. En sådan forening dannedes allerede 2 år
efter i Vejle, hvor 12 søstre i menigheden gik sammen med det formål
at fremskaffe midler til aflønning af en rejsemissionær. De indsamle
de allerede første år 50 Rd. og bandt sig for lignende beløb næste år.
Niels Hansen fra Hesselho opfordrede andre menigheders kvinder til
at bakke op, "skønt jeg næsten gyser tilbage for denne Plan”! Kvin
derne gøs ikke. De ansatte Magnus Eckman i nogle måneder af året.
Senere fulgte andre medarbejdere.
Hvad angik sjælesorg og sjælevinding, tog kvinderne også sagen i
egen hånd. 11866 havde kvinderne på Bornholm og i Snevre valgt to
søstre som "Tjenerinder”. Deres opgave skulle være at bede med og trø
ste syge trossøstre. Det ansås ikke for passende, at et mandligt me
nighedsmedlem besøgte sengeliggende kvinder alene. Denne dia
koni-tjeneste måtte overlades til alvorligt troende, vise og retskafne
kvinder. Valgte menighederne sådanne, ville konferencen erklære
det for bibelsk at beklæde et tjenerindeembede, "dog anbefaler Conferentsen Forsigtighed i Henseende til Valget af Saadanne”.
Fra begyndelsen af 1880erne begyndte dannelsen af søsterforenin
ger, der på programmet havde direkte mission blandt kvinder. 11885
stiftede 6 søstre i København således en "håndarbejdscirkel” med det
formål at virke evangeliserende blandt husmødre og unge piger.
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Magnus
Eriksen Eckman
1831-1884
Fra Sverige fik de
danske baptister to gode
medarbejdere. Dels Josef
Sandberg, der kom til at
arbejde på Løgstør
egnen, og dels den
jævnaldrende Magnus
Eckman fra Småland,
der efter sin dåb i 1860
rejste til Danmark.
11863 blev han ordineret
og virkede i den meget
fremgangsrige tid i
70erne på Nr. Snede
egnen. Da missionen
begyndte at gå i stå,
udvandrede de begge i
1880 til Staterne.

Hans Larsen(!) ledede kredsen. I 1888 stiftedes den første åbne sø
sterforening, den såkaldte Dorkas-Forening. Den fik straks 150 med
lemmer. I Oure stiftedes samme år en "syforening”, og nu fulgte me
nighederne hurtigt efter overalt. I søndagsskolerne var kvinderne
mange steder de bærende kræfter.
Meget menighedsarbejde kunne ikke fungere uden den omsorg og
opofrelse, disse hustruer og døtre til missionsarbejderne udviste.
Nogle af de mest markante missionærskikkelser som Førster, Søren
Hansen og J. P. Hansen havde "sjældne gode Hustruer”. Uden deres
tro på sagen havde ægtefællernes indsats i missionsarbejdet været
umulig.
Søren Hansen tog kvindesagen op på konferencen i 1888, og med or
dene, at "Kvindemissionen har haft Modstand. Mange Kræfter er
herved gaaet tabt”, vandt han almindelig tilslutning. Marius Larsen
forsvarede endog kvindens ret til at forkynde Evangeliet. Det var dog
for kontroversielt, blev ikke engang refereret i protokollen, og mange
år skulle endnu gå, før kvinder fik adgang til prædikestolen.

Søstermissionens motto
slog allerede året efter
dannelsen af DorkasForeningen på
kvindernes berettigede
ligestilling: "Vi ere Alle
Een i Christus Jesus”.

133

En Lille imod en Stor
Da Folkekirkens indre udvikling gav plads til såvel den præstedominerede Indre Mission som de Grundtvig-inspirerede kirketroende,
skabtes der flere alternativer for de bibeltro. Baptisterne fik alene
grundet deres placering udenfor Kirken ry som splittere, og missi
onærerne mødte nu en mere uforsonlig og organiseret modstand især fra Indre Mission.
Selvlærde og udannede, men med den retfærdigheds glød i sindet,
som overbevisningen ofte kunne overvælde et entusiastisk menne
ske med, gik baptisternes penneførere og fortalere uforfærdede ind i
kampen. Argumentationen blev altid forsøgt formuleret i tidens
mest noble sprogform. Men naturen kunne gå over optugtelsen. Det
hændte for den ellers velskrivende, men iltre missionær Søren Han
sen. 11864 havde han forfattet et sælsomt digt på 20 vers med titlen:
"Stats-, Folke- eller Verdenskirken”. Han fremstillede Folkekirkens
præster, sakramenter og kirkeinstitutionen med provokerende bille
der:
Her Gjæsterne ved Spil og Dands sig more
Det gaar med FyIderi, med Snus og Duus;
her drives Horeriet i det Store,
thi Kirken er det største Horehus.
I de fa vers fik han kaldt den etablerede kirke for bl.a. en afgrunds
brønd, et skident fængsel og Satans hule strube, som udsender den li
derligste stank, en øglerede, et råddent ådsel, fuldt af kryb og orme
og urene ånders sorte
humlebo!
Søren Hansen betalte
selv trykningen af de
1000 eksemplarer.

Søren Hansens tryksag:
”En Lille imod en Stor”
På konferencen i Køben
havn i 1867 måtte Søren
Hansen bede om for
ladelse. Han lovede ikke
at sælge flere eksem
plarer, selv om han ikke
havde anet, at han hand
lede uret. På spørgs
målet om, hvad han
skullle gøre af rest
oplaget fik han svaret,
"Sælg det til en Papirs
mølle og ikke til Ind
pakningspapir, da der
Intet er, som Folk hellere
læser, end hvad der er
viklet om et eller andet
Slags Varer”!
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Der gik mærkeligt nok
to år, inden en anmeldel
se fra biskop J. B. Daugaard i Ribe tvang en
retssag igennem. Denne
gik selvfølgelig Søren
Hansen imod, skønt han
havde forfattet et glim
rende forsvarsværk, og

han måtte 3 måneder i fængsel. Tiden dér blev udnyttet godt. Den
driftige mand førte en rig korrespondance, forhandlede bøger og drev
mission ud fra sin celle.
Der var ikke udelt begejstring for hans skrift blandt baptisterne.
”Jeg erindrer ikke uden Een, som opmuntrede mig til at lade den
trykke”, skrev Søren Hansen fra cellen, som han kaldte ’Tred”. Her
følte han nødvendigheden af et forklarende forsvarsskrift. Det ud
kom samme år med titlen: ”En Lille imod en Stor”. Uforfærdet gen
gav det både den forbudte sang, brevvekslinger og forsvarsskriftet
for endelig at runde af med en poetisk mere dunkel sang om "Baby
lon - den store Skøge”! Han beholdt det barske sprog: ”Da jeg nu kom
til at rode op i den forraadnede Statskirke, saa gik det, som naar man
begynder at rode i en Skarnkiste eller Lokum; jo mere man rører i
det, jo mere lugter det”!
Den verbale kamp fortsatte, især i egne, hvor Indre Mission stod
stærkt. Søren Hansen fortalte i 1874 fra Thy:
Flere af Præsterne paa disse Egne er kommet i usædvanlig stor
Virksomhed. De skælde og smælde paa Baptisterne fra Prædikestolene og holde Bibellæsning i Skoler og Kirker.
I Thy og Han Herred holdt modstanden sig længe, og så sent som i
1882 førte P. P. Schmidt lange kampmøder mod den stedlige præst,
hvor enkelte endda gik til yderligheder, så "Blodet flød”.
Indre Missions angreb på baptisterne var ofte ledsaget af særdeles
kraftige verbale ytringer. P. P. Schmidt var både metodisk, bibel
stærk og velargumenterende, da han i 1870 tog til genmæle mod Vil
helm Beck i et lille skrift: "Christelig Gjengjæld for nogle Udtalelser
i hans Postille saasom: Vederstyggelige Baptister; falske Propheter;
hvad de lære, er dog Løgn Altsammen”. Skriftet opfordrede Beck til
at anlægge en mere kristelig og broderlig tone. Det gjorde han dog
ikke i mange år!
I 1846 havde bl.a. Købner været med til i London at stifte Evangelisk
Alliance. I 1884 blev den 8. verdenskongres henlagt til København
med over 2000 deltagere. Også store udenlandske baptistsamfund
var talrigt repræsenteret. De danske baptister var (som tidligere
nævnt) ikke inviteret med trods internationale protester. ”De er jo
saa faa og ubetydelige”, sagde Evangelisk Alliances danske formand,
den gamle dr. theol. C. A. Kalkar. Konferensen besluttede dog at
sende Marius Larsen, professor N. P. Jensen, der da var hjemme fra
Morgan Park, og Niels Larsen. De deltog uofficielt og knyttede man
ge værdifulde internationale kontakter.

Evangelisk Alliances
symbol
I Nordjylland stiftedes i
1878 en dansk afdeling
af Evangelisk Alliance,
hvis "Opgave er at mod
arbejde Ufordragelig
hedens Aand blandt
Gudsfolket her i Lan
det”. Baptisterne kom
ikke med fra begyndel
sen. Alliancens love
favoriserede kirketroende i bestyrelsen, og
fra baptisternes side
lurede skrækken for
"den åbne kommunion”.
Alliancebladet havde
dog i sit introduktions
nummer vist god vilje
med en artikel afbaptistprædikanten C. H. Spurgeon. Men skønt den
danske afdeling blev
omorganiseret i 1886
med nye love, var der til
trods for de mange gode
ord for megen skepsis
fra begge sider.
Kun Folkekirken, Den
reformerte Kirke og
Brødremenigheden fik
repræsentanter i be
styrelsen. ”Unum
Corpus in Christo” betød
” Eet legeme i Kristus”.
Men Alliancen var sig
endnu ikke alle sine
lemmer bevidst!
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Sektvæsenet
Søren Hansen beskrev i
1874 de mange nye tros
retningers indflydelse
på vaklende menneske
sind:
Por at vise dig den
kirkelige Forvirring,
skal jeg nævne en Mand
øst for Thisted. Han har
fire Børn. Det Første har
Præsten bestjænket. Det
Næste har han selv be
stjænket. Det Tredie er
døbt ved Neddypning og
det Fjerde er der intet
foretaget med.... Maatte
den hellige Aand, der er
den eneste rette For
kynder heroppe, be
arbejde deres Hjerter!!

Når Vilhelm Beck brugte dette skældsord — Sektvæsenet — hentydede
han samlet til den forvirring af nye og gamle kirkelige retninger, der
stod uden for Folkekirken, og som stadig skød nye skud. Den øgede
trafik på Amerika og de øgede kulturelle forbindelser med det nye
Europa bragte nye bevægelser hertil også på det kirkelige område.
Ikke alt var dog fremmed inspireret. Fra Thy meldte Søren Hansen i
1874 om en græsrodsmenighed:
Her er også et lille Parti, der kalder sig "Jens Peters Menighed”, der
er haardt dømmende Mennesker. Jens Peter selv døber—på Kirkevis
- vier og konfirmerer og betragter kun det som Gyldigt, hvad han
selv laver.
Som et samlet samfund stod baptisterne næsten alene ved denne pe
riodes begyndelse. Metodistkirken talte kun få hundrede medlemmer,
og trods forskelle i dåbssynet syntes en vis fordragelighed at herske de
steder, hvor man kom hinanden nær. Dog måtte I. A. Petersen i Oure
afbryde et lovende samarbejde, ”da de tog Marken fra os”. Eckman,
søstermissionens missionær på Vejleegnen, beskrev metodisterne po
sitivt, da
de ikke kommer frem med den Løgnepaastand, at den blotte Væden
af et sovende eller skrigende Pattebarns Pande under Nævnelse af
Guds Navn skulle kunne gjøre en Djævel til en Helgen eller en Hed
ning til Christen.
Allerede i 1867 havde de danske baptister fra søstermenighederne i
Amerika fået et praj om, hvad der var i vente. Lars Petersen skrev fra
Wisconsin om nogle udelukkelser i en menighed på grund af falsk lær
dom, nemlig:
Den Anskuelse, som forsvares afen lille Sect her, som kalde sig den
syvende Dags Baptister, at Løverdagen er ligesaa fuldt de C kristnes
Sabath som Jødernes...

Mormonerne forblev for
hadte af baptisterne.
Det blev en slags
arvehad fra de første
tider. I disse år nævnes
mormonerne i USA at
bestå af 90.000
medlemmer. De 20.000
var danske. Niels Larsen
gav i 1880 tydelig sin
afsky til kende:
Der findes en Del "Saltstøtter” af saakaldte
Christne i og omkring
Aalborg, og af disse
samle nu Mormonerne,
der altid have fungeret
som "Skraldemænd”
blandt de Christne, en
Del Snavs til deres
"Skarndynge”.
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En lang remse med andre "kætterske” påstande fulgte, og Lars Peter
sen sluttede sukkende, at "Herren alene kjender, hvordan det vil
gaa”. I løbet af 70’erne kom Syvende Dags Adventismen til Danmark
og vakte megen uro. Prædikanten John Matteson forsøgte i 1877 at få
indgang i gudeligt vakte egne i Vendsyssel og ved Vejle. Skønt Søren
Hansen samme år til Marius Larsen kunne skrive, ”at Adventisterne
aldeles intet Indhug gjør blandt os”, så meldte A. N. Dahlgren fra Nr.
Snede i 1880, at adventisterne vakte megen forstyrrelse i menigheden, og ”at det saa bedrøveligt ud”.
Konferencen i 1878 havde allerede opfordret til at undgå både møder
hos og debatter med adventister. 11882 fremkom endda en pjece mod
dem. Lørdagshelligholdelsen blev ved adventisternes missionsvirk
somhed i den grad knyttet til ordet "sabbath”, at baptisterne fra da af
både i salmer og tale ændrede sprogbrugen for "Herrens Dag” til
"Søndag”. Adventisternes fremfærd i missionsarbejdet kunne være
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voldsom og følelsesladet. Fra Jetsmark menighed blev deres møder i
Vendsyssel skildret således i 1884:
Deres Opførsel strider mod "Sædeligheden og den offentlige Orden”,
hvorved de staa som Overtrædere afDanmarks Riges Grundlov, me
dens de raabe afalle Kræfter, at de holde Herrens Lov.
En række spredte missionskredse blev mod periodens slutning orga
niseret i Det danske Missionsforbund. Denne missions rødder i den
tidlige vækkelse blev midt i 80erne næret ved Moody’s ”danske” med
arbejder, Fr. Fransons virke. Blandt baptisterne blev "Frimissionen”, som bevægelsen ofte kaldtes, accepteret som en sand evange
lisk vækkelse, der lejlighedsvis kunne holde møder ved baptistfami
lier - især i Nordjylland.
Baptisterne - ”de stille i Landet” - var nu blandt de etablerede, der
mente at have adkomstret til det danske kirkeliv. Men den stille ad
færd udløste ingen folkekirkelig respekt, og da kirkelivet negligerede
frikirkerne ved Evangelisk Alliances verdenskongres i København,
fik det den modsatte effekt for mange baptister. Aldrig mere skulle
det ydmygende siges om dem, som gamle dr. Kalkar udtalte, ”at de
ikke en Gang levede endnu i Landet”!

"Den første Dag i Ugen
og Ikke den syvende er
den Kristnes Hviledag.
Herrens Dag. ”
Denne lille veldokumen
terede pjece udsendte
danske baptister for at
dæmme op mod den nye
bevægelse. Skriftet var
omarbejdet fra ameri
kansk forlæg, men
udgiverne kaldte sig kun
for ”Den danske Mis
sionskomite”. Mange
tilføjede noter afslører
adkomsten ved at
henvise til professor
N. P. Jensens ”Den
kristelige Troeslære”.
Baptisterne ønskede
tydeligt nok, at også
andre trossamfund ville
anvende skriftet.
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En Christens Politik
Vilhelm Jensen om
missionsarbejdet syd for
grænsen i 1888:
Der er Ingen, der har
tiltalt mig, men uden
Legitimation kan man
resikere at blive sendt
over Grænsen, og de,
som lade holde Forsam
ling, faa en Mulkt paa
Halsen, da Myndig
hederne ikke gjæme se
danske Prædikanter; thi
de tro, vi prædike
Politik. Det er selvføl
gelig mest Grundt
vigianerne de sigte til...”

1866-revisionen af Grundloven satte også mange baptister i oprør.
Skulle baptisterne gå med grundtvigianerne imod godsejervældet?
"Hvorledes skal en Christen forholde sig til Politiken?” blev der
spurgt på konferencen i 1868. Købner svarede:
En Christens Politik er Guds Rige. Nationalhadet er fra Satan. Po
litiken ville vi overlade til Grundtvigianerne, som indbilde sig at
forstaa Sagen, og som synes at holde Gud for de Danskes Gud, som
om Han ikke var Gud for andre.
Købner holdt den frivillige hvervning til soldatertjeneste for det vær
ste, en kristen kunne indlade sig på, da den holdt et menighedsmed
lem borte fra menigheden. Men krigstjeneste i sig selv stred dog ikke
imod Bibelens ord - tværtimod. Øvrigheden var indsat af Gud. Den
skulle vi takke for og adlyde. Købner var som de fleste baptister i
Europa stærk royalist. Hans store værk "Sangen om Gud” fra 1873
var tilegnet den tyske kejser og det tyske folk!
Ikke alle baptister fulgte Købners holdning i dette spørgsmål. I Jets
mark menighed havde et medlem nægtet krigstjeneste og var for det
te idømt 60 dages vand og brød og dernæst 2 års cellefængsel. En
hård dom også for den tid. Købner havde kun foragt for det menig
hedsmedlem, der ikke ville værge sit land, og han så med tilfredshed,
at dette menighedsmedlem blev udelukket af menigheden efter afso
ningen. Konferencen opfordrede til at lade sig hverve som ambulan
cefører, sygevogter eller lignende for at vise øvrigheden, at man ikke
besad "Feigheds- men Kjærligheds-Aand”.
Efterhånden som den politiske situation i Danmark i begyndelsen af
80’erne blev anspændt, drejede debatten fra krigstjeneste til politisk
ståsted. Allerede i 1872 havde I. A. Petersen tordnet mod socialister
ne:
Denne Uretfærdighedens Hemmelighed, som længe har yttret sig
kraftigen. Fra disse vil det Syndens Menneske fremstaa, den egent-

I forbindelse med Provisorietiden spurgte
A. L. Dahlgren:
"Hvis der blev Oprør, og
en Baptist blev opfordret
eller tvungen til at gaa
med, skal han saa tage
en Kugle eller give en
Kugle.”
Konferencen troede, ”at
Baptister under de
nuværende Forhold
burde afholde sig fra at
tage aktiv Del i nær
værende Politik”.
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lige Antichrist, som modsætter og ophøier sig over Alt, hvad der
kaldes Gud eller Gudsdyrkelse”.
Da spørgsmålet om riffelbevægelserne og de provisoriske love delte
landet, skilte de også baptistmenigheder i byfolk for Højre og land
folk for Venstre. A. Christoffersen, Nr. Eskilstrup, gav en levende
skildring af tiden omkring midten af 80erne:
Menigheden i Vandløse var imod slutningen af Lars Henriksens
tid kommet i en vis misstemning overfor den daværende forenings
kasse. Der var noget i dens virkemåde, som ikke passede Vandløsefolkene. Menigheden havde ikke givet noget videre til foreningskas
sen, men havde derimod indsamlet penge til understøttelse af strej
kende smedesvende i København. Ringsted-egnen var meget radi
kal, og i aviserne blev de strejkende skildret som nødlidende og
kæmpende for de fattiges og fortryktes ret.
Marius Larsen skulle tale ved en ”Hovedforsamling”, og Christoffer
sen huskede følgende:
Jeg så ham gå rundt uden for kapellet i noget oprørt sindsstem
ning. Han havde haft nogle småfejder med flere af brødrene og sag
de nu til een af sine tro beundrere: ”Jeg kunne have lyst til at skælde
dem ud!” Han talte så om det at have sin plads blandt Guds Folk.
Man skulle ikke glemme sin pligt mod Herrens sag og give til ver
den, særlig ikke til åbenbare modstandere af kristendom. Han
fremsagde en udtalelse af en fransk socialistfører: "Der bliver ikke
fred, før den sidste konge er hængt i den sidste præsts tarme!” Efter
talen hørte jeg nogen sige: "Det erjo højrepolitik”. Andre havde lagt
mærke til, at Marius Larsen både havde stampet i gulvet og slået i
talerstolen for at bekræfte kraftudtrykket.
Det kom ikke til et mere fortroligt forhold mellem Marius Larsen og
Lars Henriksen efter dette møde. Vandløse menighed stod kritisk
over for Baptistsamfundets ledelse i år derefter.

Lars Henriksen
1824-1892
I 1845 bar mastemager
Petersens evangelisationsarbejde på egnen
syd for Holbæk frugt. To
unge lod sig døbe. Den
ene var Lars Henriksen.
Da Vandløse menighed
blev udskilt fra Vest
sjællands menighed i
1857, talte den allerede
161 medlemmer. For
denne store menighed
blev Lars Henriksen
forstander, ordineret
samme år. Af natur var
han stilfærdig og
beskeden og besad en
evne til at formulere sig
kort og rammende.
Fra konferencernes be
gyndelse, til missions
komiteen blev oprettet i
1890, var han næsten
hvert år valgt til hvervet
som "Ordnende Broder”.
I flere perioder besad
han dobbelt forstander
skab, når nabomenig
heder manglede ledere.
Nederst til venstre ses
Lars Henriksens gård,
hvor Vandløse menighed
blev stiftet.

Konferencebeslutning
1872:
Konferencen holder det
aldeles ikke foreneligt
med Christendom at hol
de bladet "Socialisten”.
Øverst til venstre en
forside af Socialisten ”et Ugeblad for Arbej
dernes berettigede
Fordringer” -1871.
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Missionsskole
Den oplyste tid, højskolebevægelserne og den almindelige skolegangs
forbedringer havde gjort menigmand boglærd. De tider var forbi, da
husfaderens eneste læsning var huspostillen og salmebogen. Inder
ligheden i overbevisningen bar ikke længere missionærerne og præ
dikanterne gennem modstandernes logiske argumentationer. I belt
almindebge samtaler kom baptistmissionæren ofte til kort på grund
af uvidenhed. Nederlagene kunne være så sviende, at det gjorde ondt
at sige det. 1865-konferencen drøftede problemet. Købner skrev 1867
til amerikanerne:
Men ikke alt er godt i de danske Menigheder. Uvidenhed og streng
Fordømmelse ødelægger stadig meget. De, som leder Gudstjene
sterne ved Stationerne eller i Menighederne, er i mange Tilfælde
Ulærde og deres Prædikener er ofte mere en Strøm af Ord end
skriftmæssig og fornuftspræget Føde for udødelige Sjæle. En Grup
pe veluddannede Mænd behøves i dette Land. Med den største Glæ
de skal jeg prøve at uddanne Nogle, men hidindtil har der ikke væ
ret nogen Penge til saadanne fornyende Tiltag. Og jeg har heller
ikke Nogen til at tage min Plads.
Jonah Warren kom efter Forbundskongressen i Hamburg i 1868 til
Danmark og skrev hjem til de amerikanske baptister:
Menigheden har iblandt sig en række ældste og forkyndere. Vi kan
derfor finde fx 2 eller 3 ordinerede menighedsforstandere med fra 2
til 8 prædikanter. Alle disse har deres daglige jordiske arbejde ved
siden af. De besidder en begrænset oplysning og har endnu snævre
re indsigt og viden. Nogle af dem er dog fornuftige mænd, grebet af
Helligånden. Men andres prædiken er lidt mere end en pinefuld
gentagelse af ord uden nogen tilknytning af tanker efter de første få
sætninger.
Warrens konklusion i hans rapport til det amerikanske missionssel
skab lød modereret:
Baptisterne i Danmark behøver ikke for øjeblikket megen økono
misk støtte fra Amerika. De må leve og vokse på deres egne ressour
cer. Nogen hjælp ønsker de dog, og den er det vor pligt at give dem.
Det vil være en god gerning at stille en begrænset sum penge til rå
dighed for broder Købner. En sum, der kan sætte ham i stand til at
samle de bedst begavede yngre prædikanter til undervisning, så de
kan lære Herrens veje noget mere fuldendt at kende.
På næsten hver konference blev missionsskoledebatten taget op. I
1870 forsøgte Søren Hansen sig med et lille månedskursus i kapellet
på Oppelstrup Mark. Købner var sendt til Danmark af Oncken pri
mært for at samle menighederne og uddanne prædikanter. Konfe
rencerne, Kristuskapellet og "Troens Stemme” havde hidtil taget
hans tid. Næste mål skulle være en missionsskole.
Såvel Warrens som Købners rapporter overbeviste amerikanerne. I
1872 indkom 300 $, og konferencerne bevilgede store beløb af For
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eningskassen. 2 vintre i træk lykkedes det at holde skole for ialt 7
elever i København. Købner var eneste lærer, men han spændte vidt.
1874-kurset blev næsten en højskole:
Til Efteraaret kom mine nye teologiske Studerende, som skulle føl
ge mig i Vintermaanederne. Denne Gang gav jeg dem ikke en Gen
nemgang af Bibelens Hoveddele, men en fuld Fortolkn ingsudlæg
ning afEsajas, Johannes Evangeliet, Romerbrevet og Aabenbaringen. Derudover havde vi Timer i Prædikenlære, Dogmatik og Etik,
Historie, Geografi, Stil, Tysk m.m. Udover dette udstyrede jeg Ele
verne med gode belærende Bøger i Fysik, Chemie og Astronomi osv.

Allerede 1867 begyndte
det svenske Betel
seminarium i Stockholm
med 7 elever. Missions
skolen i Hamburg støtte
des til stadighed af
amerikanerne. Det blev
aldrig nævnt, at disse 2
skoler kunne anvendes
af danske elever.
Muligvis var sprogbar
rieren en større
hindring, end vi i dag
umiddelbart tror.

Med disse 7 elever var behovet dækket i nogle år. Eleverne havde
haft utrolig meget ud af undervisningen. Modstanden mod missions
skolen byggede mest på frygt for hovmodighed ved lærdom. Marius
Larsen kunne derfor berolige konferencen i 1874. Eleverne opdagede
alligevel deres snævre grænser. En elev kunne intet sige, men græd,
fordi han var så uvidende! Det var P. Sønder. Han kom på missions
skolen i 1873 og virkede som missionær for Foreningen i mange år i
vintermånederne. Om sit positive syn på lærdom beretter han:
Det er fornødent, at man faar den sunde Mening ud af Guds Ord.
Jeg har hørt en Broder prædike om Nødvendigheden af at vogte sig
for de Nicolaitters Gjerninger, og da Grundtvig hed Nicolai, saa
var Grundtvigianerne de Nicolaitter, og dem skulle man vogte sig
for. Ingen vil kalde en saadan Udlæggelse GOD. Ikke alene Verden
forlanger mere nu end tidligere, men ogsaa Baptisterne.

Missionsskolehuset i
Oppelstrup.
Som Aalborg menighed
var først med hverdagsskole, sådan gik den også
forrest med missions
skolevirksomhed .
Huset lå der jo og kunne
bruges.
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Det tyske brydes
Marius Larsen
1836-1915
Købner fik hurtigt øjne
ne op for denne begavede
unge mand. Han satte
ham til at hjælpe i
søndagsskolen og alle
rede i 1868 holdt han sin
første prædiken. 11871
blev han ordineret og
afløste naturligt Købner
som forstander i 1879.
Dette arbejde var ikke
problemfrit for ham.
Helst ville han have
brugt al sin tid til
prædikenvirksomhed, og
gentagne gange sagde
han sin stilling op, når
de menneskelige proble
mer ved ledelsen af den
store menighed satte
hans iltre temperament
på prøve. 1 1903 lod
menigheden ham da
slippe.

Marius Larsens hæders
medalje for deltagelse
i krigen 1864.

Den danske Forening havde med missionsskolen vist, at den kunne
og ville selv. Midlerne fra Amerika blev dog tildelt og bogført via Det
tyske Forbund. Skønt Julius Købner var de danske baptisters leder i
københavnertiden, så var han dog gennem alle årene lønnet udefra.
Som amerikansk missionær modtog han 6-700 $ om året. Samme be- ,
løb fik Lehmann i Berlin og Oncken i Hamburg, indtil denne brød for
bindelsen til missionsselskabet i 1874. Lønnen til disse tre udgjorde
omtrent halvdelen af den samlede støtte til Det tyske Forbund.
For Købner var medlemskabet af Det tyske Forbund et naturligt til
hørsforhold. De danske baptister delte ikke denne anskuelse. Jonah
Warren fra American Baptist Missionary Union så det klart på sin
Europarejse i 1868:
Skønt de danske menigheder deltog ved den sidste konference —
med en god delegation - og skønt de blander sig med de tyske og
som kristne er ét med dem, så er de dog ikke ens med dem. I deres
sprog, i mange af deres vaner og i meget af deres adfærd adskiller
de sig fra de tyske. De har haft deres egen udviklingshistorie, og
fremtiden vil også give dem deres helt egen form.
Striden i Det tyske Forbund fra 1871 til 1877 om Altonamenighedens
selvstændighed fra Onckens menighed i Hamburg blev afgørende.
Købner blev mod sin vilje, men i kraft af sin overbevisning, tvunget
i opposition mod Oncken. Det tyske Forbund blev splittet og mis
sionsskolen lukket. Købner var personligt hårdt ramt af konflikten,
og ingen danske vovede at gå ind i debatten, som vel kun få forstod.
Vejledt af Købner valgte de danske baptistmenigheder at støtte Altona.
Det amerikanske missionsselskab forsøgte at mægle ved en høring af
alle parter. Det lykkedes i 1873 at få arrangeret et møde, hvor Køb
ner meget bevæget bad om forsoning og tilgivelse for nogle overilede
ord mod Oncken. Alle parter syntes indstillet på i enighed at ville
være fælles, også om problemerne. Festtelegrammer gik ud med det
glædelige budskab! Men allerede dagen efter gravede de konservati
ve holdninger dybere grøfter. Forholdene blev først bedret noget i
1877. Da havde Oncken i flere år ikke været i aktiv tjeneste.
Fra Norge kom en interessant føler om afholdelse af en nordisk bap
tistkonference i 1877, men tiden var ikke moden endnu til en nordisk
orientering. I 1878 ville Niels Larsen dog spørge, om ”den danske
Forening af Baptistmenigheder burde træde ud af Det tyske Forbund
og betragte sig som Forbund for sig selv”. Hverken Købner eller Ma
rius Larsen ønskede at udtræde, da ”vi i flere Henseender havde haft
stort Gavn deraf.” Man burde derfor igen sende bidrag til Forbunds
kassen og Traktatkassen, hvad ingen havde gjort længe.

Da Købner forlod Danmark i 1879, medtog han både sin årsløn og
mulighederne for undervisningstillæg. Marius Larsen blev ligesom j
iøvrigt P. E. Ryding lønnet fra en uspecificeret pulje, hvoraf Det ty
ske Forbund frit kunne lønne missionærer eller lade være. Og skønt

142

Sølvbryllupsbillede af
Laura og Marius Larsen
1890

Marius Larsen trofast søgte at opretholde forbindelsen til tyskerne,
blev lønnen gang på gang skåret ned. Den sidste forbindelse til mo
derforbundet var nu kun af navn. I 1878 ville Forbundet endda stry
ge de danske menigheders ret til kapelbyggelån. Ikke desto mindre
forventede man året efter, at danskerne økonomisk ville stå bag den
nye missionsskole i Hamburg.
Med dette krav blussede den gamle konservatisme op i Danmark.
Missionsskoledebatten syntes at skulle begynde forfra, og nu var der
ingen Køb ner som brobygger mellem holdningerne. Niels Larsen fik
bogstaveligt talt det sidste ord i ”Den danske Evangelisf’s nytårsud
gave 1879:
Min Mening om Missionsskolen er den, at vi selv bør see at oprette
en saadan et halvt Aars Tid. Lad os sende vore meest passende
Brødre til den og lade et par af vore egne Brødre være Lærere. Det er
for vidtløftig at sende dem til Hamborg. De skulle lære Sprog, være
der 3 eller 4 Aar, og naar de saa kommer hjem, ere de bievne for ud
dannede til at arbeide i det Jordiske, og vi kunne jo ikke lønne dem
tilbørligt.

Marius Larsens far
havde tilhørt kredsen
omkring Grundtvig.
Marius Larsen supple
rede sin håndværker
uddannelse med studier.
Hans prædikener var
altid resultatet af yderst
gennemarbejdede bibel
studier. De danske
baptister fandt i ham ligesom den københavn
ske menighed - en
naturlig afløser for
Købner. Det blev Marius
Larsens opgave at fuld
føre Købners intentioner
med en fast struktur i
organisationen af Den
danske Baptistfore
ning. Han gjorde mere
end dette. Han ændrede
missionsforeningen til
et kirkesamfund og
fremstod selv i alle årene
som dette kirke
samfunds ”biskop” i
såvel praktiske som
åndelige spørgsmål.
Marius Larsen var en
fremragende taler. I
Kristuskapellet samlede
han flere til guds
tjeneste end Købner.
”Vi har maaske aldrig
haft andre Talere uden
een - ham der nu er
gaaet bort”, sagde
P. Olsen ved hans båre.
Pennen brugte Marius
Larsen næsten ikke og
da i telegramstil.
Engang havde en ellers
trofast menighedsbroder
ladet sig bruge i et
skriftligt angreb på
Marius Larsen. Han
svarede lakonisk blot:
"Hænderne er Esaus,
men Røsten er Jakobs”.
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Ved Gamaliels fødder
Foreningskonferencen i Oure 1881 blev et opgørets årsmøde for dan
ske baptister. En grund blev lagt for et nyt og mere realistisk syn på
missionsvirksomhed blandt det danske folk. De gamle missionsmeto
der blev ikke mere forherliget. De kom i det rette historiske perspek
tiv ved bl.a. Marius Larsens indsats, da han drog en sammenligning
med de fremadstormende svenske baptister, der i 1881 talte 19.000
medlemmer:
Jeg tror, at Aarsagen til den store Forskel for en del ligger deri, at
vi er for Konservative; vi holder for fast paa vore Een Gang fattede
Meninger, og paastaar, at de alene er de rette. Vi maa dog erkende,
at Forholdene har ændret sig mærkværdigt i den Tid, vi har virket
i Landet. Da Baptisterne for 40 Aar siden begyndte deres Virksom
hed her, var det noget aldeles nyt at høre Lægmænd forkynde Guds
Ord. Folket betragtede det som et virkeligt Under, og flokkedes for
at høre dem. Nu er de Tider forbi. Overalt i Landet findes der for
standige, kundskabsrige og veltalende Lægmænd, som samle Tu
sinder af Tilhørere om sig. Præsterne er ikke heller, hvad de var en
gang. Var de før ligegyldige, saa er Mange af dem nu ivrige og virk
somme.
Alle skrider fremad i Oplysning og Kundskaber, men vi vil, at vore
Missionærer og Lærere skal være uvidende Mennesker. Det maa
blive anderledes. Brødrene, som skal forkynde Guds Ord, maa have
Undervisning. Vi maa oprette en Missionsskole. Naar vore Prædi
kanter staar som de Uvidende overfor de Uomvendte, da er det en

C. H. Spurgeon
1834-1892
Skønt denne engelske
baptistprædikant aldrig
satte sine ben i
Danmark, var hans ry
alene nok til at skabe
respekt om de
baptistiske
læresætninger. Som kun
15-årig blev han
omvendt og døbt, og
allerede samme år blev
han "lokket” til at holde
gudstjeneste. Hans
veltalenhed og evne til
at tale sig ind i
almindelige menneskers
hjerter, fik den
menighed, han fik som
20-årig, til at vokse fra få
hundrede til flere
tusinde på fa år. Han
gentog aldrig en
prædiken. Altid
fornyende og altid
vedkommende var de.
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Skam for os alle. Er vi imod at vordende Prædikanter undervises i
Guds Ords Forstaaelse, saa lad os i det mindste lære dem at læse og
skrive ordentligt. Vore Mænd og Kvinder bør ikke have mindre
Kundskaber end de Mænd og Kvinder, som besøger Højskolerne.
Lad os opgive Modstanden og i Forening virke for at faa en Mis
sionsskole. Det er nødvendigt. Mange af vor tids Fritænkere har
stor Bibelkundskab, men de Brødre, som vi udsender, bør være dem
overlegne. Jeg ved nok, at Det nye Testamente ikke taler om Mis
sionsskoler. Dertil vil jeg sige: Jesus underviste sine Apostle i tre
Aar, og da han ville have Evangeliet forkyndt for de vise Grækere,
saa udvælger han dertil den vise Paulus, der har siddet ved Gamaliels Fødder.
Marius Larsens stærke tale gjorde indtryk. Bevidstheden om det
lave uddannelsesniveau må have været en daglig underlegenhedsfø
lelse hos de fleste danske baptister på den tid. Industrialiseringen
spredte sine rødder ud i alle afskygninger af samfundslivet og stillede
bestandigt krav om fornyelse og omstilling. At menighederne heller
ikke selv kunne leve med denne fortidens indstilling i fremtidens ver
den viste Marius Larsen med en godmodig snert af selverkendelsens
pisk:
Sikkert er det, at man maa lære, for at lære Andre. Det indser Brød
rene i den Sydaalborgske Menighed ogsaa; thi den Broder, som
Hals Menighed havde ansat som Prædikant, har førstnævnte Me
nighed nu valgt til Lærer for Børnene, men tillige krævet, at han
først skal tage et Kursus paa en Højskole. Som Prædikant var han
altsaa dygtig nok uden Kundskab, men ikke som Lærer for deres
smaa Børn!

Over 2000 af Spurgeons
prædikener blev trykt
og solgt over hele
verden. I Krystal
paladset i London
samlede han gang på
gang 20.000 mennesker.
Han skabte sine egne
menigheder med 6000
medlemmer, dåb hver
søndag og gudstjenester
på 30 stationer. Han
oprettede søndagsskoler
med titusinder af børn,
og som social forkæmper
huskes han ved sine
V aisenhusbyggerier.
Børn havde hans største
bevågenhed.
I København opfattede
"Kristi Menighed” sig
som Spurgeons disciple
og ved
mindehøjtideligheden i
1892 i Kristuskirken
holdt begge forstandere
A. Holck og Marius
Larsen denne store
prædikant frem som
deres forbillede.

Den nævnte lærer var iøvrigt L. K. Kristoffersen, der senere blev le
der af baptisternes første højskole i Oppelstrup.
Fra Chicago var to dansk-amerikanere mødt op. Deres besøg virkede
ikke tilfældigt. Med henvisning til prædikantuddannelsen blandt de
danske baptister i Amerika kunne de varmt anbefale missionsskole
idéen. De var endda ikke alene om at interessere sig for de danske
forhold. For Marius Larsen havde fået et brev fra Staterne, som han
gerne ville lægge frem for konferencen.

11879 forsøgte Marius Larsen at besvare spørgsmålet om hvilken mennesketype, der eg
nede sig som prædikanter:
Perlerne ligge ikke paa Landjorden, men paa Havets Bund. Prædikanter skulle være
Perler, som maa ledes op af Menigheden. De Brødre som stille sig frem og gjøre sig
fremragende, ere ikke skikkede til at være Prædikanter; men saadanne Brødre, som
skjule sig som Skovlilien, og som derved vise Tegn paa Ydmyghed, disse ere de Mænd,
som bør drages frem.
Han maa ogsaa have lagt for Dagen, at han kan gjøre det simpleste Arbejde, saasom at
flytte Bænke og deslige.
Han maa kunne taale Tilsidesættelse. Lad ham prædike en Gang eller to, og lad ham saa
være fri en Maaned eller to. Kan han ikke taale at være fri, naar han engang har faaet
Smag paa at prædike, saa bør han ikke være Prædikant.
Om han er for stræng i sine Udtalelser, det skader ikke, men dersom han lægger an paa
at faa Folk til at græde og deslige, bør man være forsigtig.
Brødre, lader os omgaaes vaersomt med at vælge Prædikanter; thi vil man tage
Forholdstallet, da er det min Overbeviisning, at der fortabes flere af Prædikanter end af
Andre.
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Morgan Park
Ordveksling ved
konferencen 1884:
Jens Larsen
Brandsmark:
Vi behøver ikke at søge
verdslig visdom. Al
lærdom fører til hovmod
og verdslighed, så at
man endog skal til at
bære titler og deslige.
Jeg er imod missions
skoler; vi bør kun lære af
Jesus. Han udvalgte sine
apostle blandt de ringe
og disse optrådte i
Jerusalem blandt de
største.
Marius Larsen:
Oplysning gør ingen
hovmodig. Der er talt
om titler; men når en
mand som Br. Smith,
der besøgte os i
København, kan 16
forskellige semitiske
sprog, så fortjener han
lige så vel at kaldes lærd
(doktor), som Br. Jens
Larsen fortjener at
kaldes hjulmand.

Nytåret 1879 døde Købners unge danske hustru, Dorthea, fra ham
og deres 3-årige datter, Ruth. Det faldt ham derfor ikke vanskeligt
kort efter at meddele, at han havde modtaget kald fra sin gamle me
nighed i Barmen, der var kommet i indre splid. Dermed afsluttede
han 13 års epokegørende arbejde for de danske baptister.
Skønt Marius Larsen naturligt indtrådte i Købners sted både i den
københavnske menighed og i Foreningen, så undgik menighederne i
de følgende år ikke at blive grebet af en fornemmelse af "faderløshed”. Apati, manglende missionsiver og for ringe tro på sagens frem
gang kom til at præge tiden.
Budskabet herom nåede Amerika, og fra den dansk-norske missions
skole i Morgan Park skrev professor N. P. Jensen i foråret 1881 til
Marius Larsen. Dette brev - det første i en vedholdende korrespon
dance mellem disse to - blev læst op ved konferencen. Brevets ind
hold kom til at præge beslutningerne de næste syv år. Det endte med
at bringe de danske baptister ud af den fase af modløshed, der som en
ond^jfrkel holdt dem fast i en forældet selvforståelse og et næsten
ubrugeligt missionsapparat.
N. P. Jensen foreslog en treleddet helhedsløsning;
1. De danske baptister skulle ordne sig til en selvstændig Forening
fri af Det tyske Forbund, hvilket ville øge støttemulighederne di
rekte fra USA.
2. ”Den danske Evangelist” burde gøres til et samfundsorgan med
evangelisk sigte.
3. Uddannelsen af prædikanter og lærere måtte sikres gennem op
rettelse af en missionsskole.
En breche syntes slået i modstandernes rækker. Ved konferencen

Morgan Park
i Chicago
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året efter i Kongerslev var Mari
us Larsen ikke med, men i et pri
vat brev til ham overbragte Sø
ren Hansen den glædelige rap
port:
Dit Forslag angaaende Mis
sionsskolen vandt straks Bi
fald, altsaa ogsaa Understøt
telse og Vedtagelse, og det
uden den mindste Modstand,
ikke engang fra - kan du tro
det? - Vendelboerne! De ivrede
endog for Skolens snarlige
Iværksættelse.
Missionsskolen begyndte efteråret 1882 og fik efter konferencens øn
ske et mærkeligt forløb. Undervisningen tog sit udgangspunkt i Han
Herred, hvor J. P. Hansen boede, flyttede i november til Kongerslev
og efter nytår til København. Her overtog Marius Larsen ledelsen og
J. P. Hansen blev lærer. Skønt konferencen således imødekom de
fjerntboendes interesser, fik skolen en sørgelig tilslutning. Kun 2
egentlige elever i Jylland og 4 ialt i København. Blandt eleverne
nævntes August Broholm.
Marius Larsen var modløs og kunne ikke skjule sin skuffelse i brev til
N. P. Jensen. Han foreslog ham selv at komme til Danmark og sætte
sig ind i forholdene.
N. P. Jensen tog udfordringen op. På konferencen i Vandløse 1884
holdt han en indtrængende tale om den manglende missionsånd, om
den manglende dygtighed og om at drive formålstjenlig virksomhed.
Skønt talen ikke umiddelbart fik konsekvenser på konferencen, kom
den til at betegne et vendepunkt i missionsskoledebatten. Man ville,
indtil en dansk ordning lå fast med missionsskole, sende de unge til
Morgan Park. De danske baptistmenigheder holdt ikke længere uvi
denhed som en dyd, men som en hindring for evangeliets udbredelse.
I de næste 10 år fik 12 danske prædikantelever deres 3-årige uddan
nelse i USA. Skønt konferencen omhyggeligt havde bedt amerika
nerne om at sende dem hjem igen, blev nogle dog derovre. Af dem,
som kom hjem, blev der stof til personligheder, som satte kursen for
det fremtidige danske baptistsamfund. Her skal blot nævnes navne
som August Broholm, Morten Jørgensen Toldam, P. Olsen og Walde
mar Andreasen.

N. P.Jensen
1854-1895
"Ideologen efter Købner”
er han ofte blevet kaldt.
I hans korte liv nåede
han og Marius Larsen i
fællesskab at rekon
struere såvel det
økonomiske som det
åndelige fundament for
de danske baptisters
synkende missionsskib.
Han blev døbt i Snevre
menighed i 1867 og ud
vandrede med sine
forældre til Amerika
året efter. Fra 1875-78
opholdt han sig som elev
på de amerikanske
baptisters skandinavi
ske afdeling af univer
sitetet i Chicago,
Morgan Park. Efter
nogle år som forstander
vendte han i 1880 tilbage
som lærer ved den
samme skole. 1 1884 fik
han overdraget den
dansk-norske afdeling,
og samme år gik hans
tur hjem til hans fædre
land og de baptist
menigheder, han altid
følte sig stærkt knyttet
til og ansvarlig overfor.
Udover undervisnings
arbejdet fungerede han i
flere perioder som
redaktør af dansk
amerikanske baptisters
organ. Oliebladet. Hans
teologiske arbejder først og fremmest tros
læren - kom også i
Danmark til at bære
uddannelsen af præ
dikanter langt ind i vort
århundrede.

Kontakten til de skandinaviske baptister i Staterne blev det første
skridt bort fra Det tyske Forbund. De første studerende blev herovre
gode ambassadører for de danske baptisters sag. Deres arbejdsind
sats og engagement blev en del af det fundament, hvorpå en direkte
økonomisk støtte fra amerikanerne skulle hvile.
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Udvandringen
De gamle tog ikke blot
begejstringen, men også
stivheden og konflik
terne med over havet.
Lars Pedersen fungere
de i 9 år i Danmark som
missionær. I USA var
han menighedsfor
stander i 17 år i samme
menighed. Da trådte han
og hans kone ud af
menigheden, fordi en
part af denne havde
besluttet, at der skulle
indføres orgel i menig
heden. ”Da vi ikke kan
forstaa af Det Nye
Testamente eller at det
har været befalet af
Frelseren eller Apost
lene, saa hverken kunde
eller turde vi tage del
deri.”

Den udvandringsbølge, der ramte Danmark efter tabet af hertug
dømmerne i 1864, greb også danske baptister. I menighedernes års
beretninger var det en tilbagevendende klage, at de unge, de dygtig
ste og de mest formuende tappede menighederne for kraft ved at ud
vandre. Fra 1865-1869 udvandrede 250 baptister til USA af et sam
let medlemstal på omkring 1700. Det kunne selvfølgelig mærkes.
Dertil kom, at udvandringen ikke var jævnt fordelt i landet. Modsat
tendensen i det omgivende samfund greb denne første udvandrerbøl
ge de nordjydske menigheder - de fattigste i landet.
I hele perioden 1865-1889 udvandrede knap 900 baptister, mange
med familie. De slog sig ned i de danskprægede stater Illinois, lowa,
Wisconsin, Minnesota og Dakota. De holdt ikke op med at være bap
tister af den grund. De fleste tilsluttede sig de danske menigheder,
der bekendte sig til ”de regulære baptister”, og blev varme medarbej
dere for Herrens sag i deres nye hjemland. Jonah Warren takkede
under sit besøg i Danmark i 1868 for indvandrerne:
Jeres tab har været vores gevinst. Det meget lidt, som vi har ofret på
baptisterne i Danmark, er blevet givet os igen mangefold i disse
kristne emigranter.
Ved den kraftige missionsvirksomhed blandt andre danske indvan
drere voksede de dansk-amerikanske baptistmenigheder stærkt. 33
menigheder blev i denne periode lagt til de allerede 6 eksisterende.
Menighederne holdt konferencer fra 1864 og valgte i 1870 den første
missionskomité. Laust Jacobsen genoptog sit fra Danmark velkendte
erhverv som rejsemissionær ansat af denne komité. Hans gode "Ar
bejdskammerat i Herrens Vingård”, Søren Hansen, forsøgte man
også at kalde. Til de danske menigheders held overvandt han fristel
sen. Men andre gode kræfter forsvandt fra Danmark. Som før P. H.
Damm og Niels Nielsen udvandrede nu Lars Pedersen, missionær i
Vandløse, og Magnus Eckman, søstermissionens første missionær i
Vejle. De blev begge grundlæggere af nye menigheder i Staterne.
I 70erne stilnede udvandringsiveren lidt som i det øvrige danske
samfund. I denne periode konsoliderede de dansk-amerikanske me
nigheder sig. Deres tidsskrift "Oliebladet” udkom fra 1877 og blev
holdt også af mange i Danmark. Der kom samarbejdsaftaler i stand
om overførsel af medlemskab, ens holdninger til udelukkede osv., og
da endnu en stor udvandringsbølge tog fart omkring 1880’erne, stod
et veletableret kirkesamfund parat til at modtage og hjælpe deres
trossøskende. Emigranterne i denne bølge afveg også stærkt fra
1860ernes pionérer. Nu blev det by-baptister og veluddannede, for
muende håndværkere og landmænd, der forlod det politisk ustabile
Danmark for at sikre sig økonomisk tryghed i staterne.
Fra Bremen baptistmenighed findes en interessant beskrivelse af en
flok danske baptisters afsked med Europa:
En broder fra Danmark opsøgte mig og spurgte, om han kunne låne
vort kapel om aftenen til en alvorsstund med sine landsmænd før de
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skulle krydse oceanet på deres vej til Amerika. Jeg imødekom ham
velvilligt. Prædikenen blev holdt afbr. (Niels) Madsen i det danske
sprog og mange tårer trillede ned over de bronzefarvede kinder, da
de hørte evangeliet forkyndt.
I 1871 blev den skandinaviske afdeling af The Baptist Theological
Union oprettet i Chicago. Den blev senere til Morgan Park, hvor den
unge, dynamiske N. P. Jensen først blev elev, senere lærer og i 1881
professor. I 1884 trak svenskerne sig ud af skolen for at grundlægge
deres egen længere mod vest. Nu stod Det Dansk-Norske Departe
ment alene. Skolen manglede elever. Beslutningen, om at menighe
derne i Danmark på N. P. Jensens råd ville uddanne unge i Amerika,
kom således på et belejligt tidspunkt.
Den nære kontakt mellem de danske baptister og deres danskameri
kanske brødre og søstre blev tæt opretholdt i årene derefter.
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Emigrationsannonce fra
Evangelisten 1872:
Trods uviljen mod emi
gration ønskede ”Den
danske Evangelist” alli
gevel sine trossøskende
befordret på mest "sam
vittighedsfulde Maade.”
Svindel, konkurs hos
agenterne, skibsforlis
osv. havde knækket
mange udvandrere, men
med udvandrerloven
1868 sikrede den danske
stat ved politiets kontrol,
at al udvandring fra
København foregik i fuld
overensstemmelse med
de indgåede kontrakter.
Alle udrejser herfra blev
protokolført, men den
forøgede sikkerhed
gjorde det dyrere, så
mange - også danske
baptister - foretrak at
rejse over Hamburg.

"Oliebladet”
I Slagelse døbte Niels
Nielsen i 1858 en ung
skræddersvend, der
hurtigt viste så gode
evner og forståelse for
missionssagen, at Vest
sjællands menighed
allerede året efter
ønskede ham som
prædikant. Det var
Henry A. Reichenbach
(1839-1925).
11863 rejste han til USA
og blev snart de dansk
talende baptisters
ledende skikkelse. Han
døbte over 1100 men
nesker. Oprettelsen af
Morgan Park, det
skandinaviske teolo
giske fakultet i Chicago,
blev finansieret ved hans
indsamlinger, og i 1877,
da forsøget på at starte
et Foreningstidsskrift
var strandet, iværksatte
han selv udgivelsen af
"Oliebladet”. Det blev en
succes, og N. P. Jensen
og P. H. Damm vekslede
i nogle år som
redaktører. Fra 1887
skiftede bladet navn til
"Vægteren”.
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Penge fra vest
Menighedernes valgte
råd havde simpelt hen
ikke forståelse for, at et
prædikantembede skulle
lønnes. Et kald skulle
ikke besudles med
penge. Da J. P. Hansen
forlod sit arbejde i
Nordjylland for at hjælpe
Vejle menighed, lød det
snart: ”Du har faaet det
for intet; du skal give det
for intet!” Men J. P.
Hansen havde også
familie og forlod hurtigt
Vejle igen.

Brødrene Emanuel og
August Broholm.
Ca. 1884
1 1883 stiftedes i Køben
havns menighed en
"Børneforening for Hed
ningemissionen i
Kjøbenhavn” med over
100 børn som medlem
mer. Gennem små
bidrag ønskede denne
forening symbolsk at
kunne underholde en
missionær i Indien. Det
lykkedes. Allerede året
efter havde foreningens
idé spredt sig til hele
landet, og foreningen
talte da over 300 med
lemmer. I stiftelsesåret
rejste en ung mand fra
menigheden, Emanuel
Broholm, til missions
skolen i Chicago overbevist om, at han
var kaldet til tjeneste
blandt hedninger.
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Det tog tid for danske baptister at opbygge en fælles økonomi inden
for Foreningen. Gang på gang lød det fra Foreningens ledelse til me
nighederne: "Foreningskassen er tom. Vi kan ikke klare de Forplig
telser, I pålagde os på Konferentsen, hvis ikke I ofrer noget mere til
Herrens Sag”. Foreningskassen skulle lønne de rejsemissionærer,
som konferencerne havde ansat. Denne løn måtte imidlertid supple
res med erhvervsarbejde - "Arbejde i det jordiske”. Af menigheder
nes fastboende forstandere og prædikanter var kun Marius Larsen
fuldt lønnet. For denne aflønning havde den lokale menighed ansva
ret.
Foreningskassens årlige budget lå i 1870erne på omkring 2100 kr.
Købner var til sammenligning tildelt en årlig løn på nær ved 3000 kr,
betalt af The American Baptist Missionary Union gennem Det tyske
Forbund. Fattigdom var ikke hele svaret på den slunkne lønnings
kasse. Bidrag til Hedningemissionskassen ti-dobledes i perioden
1876-1885 og lå til sidst væsentligt over Foreningskassens årlige for
måen. Traktatmissionen - også med egen kasse - oplevede i samme
periode en fem-dobling.
Danske baptisters bidrag til hedningemissionen kom ikke uopfor
dret. Gennem oversatte artikler fra amerikanske, engelske og tyske
blade fik menighederne i "Den danske Evangelist” et sus af den ekso
tiske verden under fremmede himmelstrøg, hvor kampen for Gudsri
gets udbredelse ofte var med livet som indsats. I løbet af 70erne steg
ønsket om at deltage i
denne åndelige kolonise
ring af de nye lande. De
indsamlede beløb send
tes til Boston-selskabet,
men ikke via Tyskland.
Bostonselskabet
drev
rigtig "hedningemissi
on”, mens den tyske
støtte efter Onckens øn
ske gik til mission
blandt europæere i kolo
nierne.
Da professor N. P. Jen
sen i 1881 foreslog kon
ferencen at bryde med
Det tyske Forbund og
søge direkte støtte fra
amerikanerne, kunne
han henvise til succes i
andre lande. De norske
baptister blev støttet fra
England. De svenske
baptister fik fra USA
mere end det dobbelte af

tilskuddet til hele Det tyske For
bund. Ryding fik løn fra sø
mandsvennerne i New York.
Men der var en svær nød at
knække. Når det amerikanske
missionsselskab i Boston gennem
en årrække havde fået tilsendt
gaver fra danske baptister til
hedningemissionen, var det
svært at forstå, at disse nu søgte
om at få de samme midler sendt
retur blot til en anden kasse.
1 et privat brev til N. P. Jensen
forsøgte Marius Larsen at for
klare de dybere liggende årsager
til disse forhold :

Men en Skade ligger i, at vore fleste Menigheder er Land-Menighe
der, og at disse har valgt Gaardmænd til at tjene i Menighederne;
og for nu at hindre de Fattige i at komme til at tjene, har disse Valg
te imod, at der gives Løn. Det kan saa godt være, det ikke er dem det
bevidst, og det er vel heller ikke Alle, men det er saaledes med Nog
le.
Af alle danske baptister syntes Marius Larsen, trods det store an
svar, der hvilede på ham, at være den sidste, der ønskede at gå tig
gergang til amerikanerne. Han frygtede, at for let modtagne penge
yderligere ville svække offerviljen hos nogle. Han vidste det endda
med sikkerhed om Vandløse menighed, som i 1885 helt holdt op med
at give til Foreningskassen:

Adoniram Judson
1788-1850
Adoniram Judson var
skønt søn af en kongregationalistpræst en
erklæret fritænker.
Efter en voldsom religiøs
krise kom han til troen,
læste om hedningerne i
Burma og blev fanget af
en brændende omsorg
for deres frelse. På det
tidspunkt, i 1806, fand
tes ingen amerikansk
ydre missionsvirksom
hed. Judsons iver for
mission gav stødet til det
første amerikanske
selskab. På vejen til
Burma, 1812, mødte han
og hans hustru den
engelske missionær og
baptist, William Carey.
Til dennes overraskelse
bad ægteparret om at
blive døbt som baptister
af ham, og skønt nu uden
missionsselskab i ryg
gen, optog de missionen i
Burma, som kom til at
bære gyldne frugter. I
1814 stiftede de ameri
kanske baptister deres
"Foreign Mission”. De
efterhånden anselige
beløb, som Bostonselskabet modtog fra de
danske baptister, skabte
grundlaget for det
senere tætte samarbejde
med American Baptist
Missionary Union.

Hvad skal jeg tro, naar Br. Lars Henriksen i Brev skriver til mig:
det har altid været mig imod, at Prædikanterne fik Løn!”
I 1881 pålagde konferencen Marius Larsen at søge. Han gjorde det
ikke. N. P. Jensen fik forklai'ingen:
Vi har endnu ikke skrevet, og jeg frygter for, at det heller ikke vil
nytte. Saavidt jeg har forstaaet de amerikanske Brødre, saa ere de
villige til at hjælpe dem, der anstrænger sig; men kan det siges om
Baptisterne i Danmark, at de anstrænger sig paa den Maade, der
vil tilfredsstille Amerikanerne, det tror jeg ikke.
I 1883 pålagde konferencen ham igen at søge. Han vægrede sig. Sø
ren Hansen og Niels Larsen påtog sig opgaven og fik ansøgningen
sendt. Men Marius Larsen fik ret. Der kom kun et henholdende svar.
Da var det, at Marius Larsen bad N. P. Jensen om at komme for ved
selvsyn at opleve de mistrøstige tilstande.
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Hidindtil forsømt
11884 besøgte to dansk
amerikanske baptister
deres gamle fædreland.
Begge var døbt i Snevre
menighed, og begge hed
Jensen. Fra Clarks
Grove i Minnesota kom
Hans Peter Jensen.
Herhjemme blev han
grebet af
andelsbevægelsen, og
efter sin tilbagerejse blev
han drivkraften bag
oprettelsen af det første
andelsmejeri i
Minnesota.
Beslutningen herom
blev taget i
baptistkirken i Clarks
Grove i 1890. Mens det
var grundtvigianere,
der herhjemme bar
andelstanken frem, blev
det således baptisterne i
den nye verden mod
vest. Den anden dansk
amerikaner var Niels
Peter Jensen, professor
på den skandinaviske
skole i Morgan Park,
Chicago.

Gennem en kraftig bearbejdning af notabiliteter ved skolen i Morgan
Park og ledende personligheder i The American Baptist Missionary
Union havde N. P. Jensen holdt ansøgningen om støtte til Danmark
varm. I 1885 efter Danmarksbesøget udformede han den både fyldi
ge, elegante og historisk læseværdige ansøgningskrivelse. Han be
grundede først sin egen rolle og gav dernæst en række grunde til at
imødekomme ønskerne:
1. Danmark er allerede missionsmark for The American Baptist
Missionary Union, og hverken hjemme eller ude er det klogt at op
give et område, der een gang er indtaget. De danske baptister er for
det meste fattige mennesker og er gennem emigration måske blevet
svækket mere end andre baptister på kontinentet. De har derfor kun
haft lidt eller slet ingen fremgang i byerne, siden de begyndte deres
arbejde i København, eller haft mulighed for at uddanne prædi
kanter. På grund af de sociale og politiske ændringer, der finder
sted omkring dem, og den bitre modstand fra den lutherske kirke,
kan de blive tvunget til at opgive denne missionsmark.
2. Hjælp til den danske mission er eet af de mest effektive midler til
at hjælpe hjemmemissionen blandt danskerne i dette land. Det er
bevist ved resultaterne fra det svenske missionsarbejde, hvorved
ikke blot de hundreder af svenske baptister, der årligt kommer til
dette land, men hele den svenske indvandrergruppe er blevet forbe
redt på det baptistiske idégrundlag og som følge heraf meget lettere
bliver endelig overbevist. Disse forhold har indtil nu ikke kunnet
realiseres blandt danskerne.
3. Der er ikke kun et behov, men en virkelig fremsynet mulighed for
missionsarbejde i Danmark. Landet er flere århundreder bagefter
sin tid, hvad angår kirkelige spørgsmål. Men der sker ændringer
nu politisk og socialt. Monarkiet er i opløsning. Liberale, politiske
og religiøse selskaber dannes nu over hele landet, og da præsterne
af egoistiske årsager er imod alle fremskridt, vil den agitation, som
arbejder for disse resultater, tvinges til at udstille bigotteriet og den
åndelige kraftesløshed hos Statskirken. Vore liberale evangeliske
principper kan vi forvente vil blive vel modtaget, hvis tilstrækkelig
opmærksomhed blev henledt herpå ved et ekstensivt livskraftigt
missionsarbejde.
4. Historien viser, at de danske baptister har været et værdifuldt
folk som budbringere af den baptistiske lærdom. Det var i Dan
mark, at baptisterne først vandt fodfæste i Skandinavien. Wiberg
fra Sverige blev døbt i Danmark. Det var en dansk baptistprædi
kant, der døbte de første baptister i Norge og Sverige og organisere
de de første menigheder der. Medens disse lande har modtaget tu
sinder af dollars i hjælp, så er de danske blevet overladt til sig selv
og deres fjender. Ved siden af at støtte deres egen sag, så har de år
ligt overført en sum til vores missionsvirksomhed, som nogle gange
har overskredet endog det svenske bidrag - og de er endda 10 gange
så mange medlemmer.

152

5. Endelig bedes det nu bemærket, at de danske baptister har be
sluttet at sende sådanne unge mænd iblandt dem, som føler sig kal
det til at prædike evangeliet, til dette land for at blive uddannet. Vi
kan håbe, at de unge mænd er blevet så fortrolige med vore metoder
i kristent arbejde, at de ved deres hjemkomst vil inspirere til nyt liv i
menighederne hjemme.
N. P. Jensen havde også et forslag om hjælpens størrelse:
Et beløb kunne da sendes som det, de tyske brødre trak tilbage fra
Danmark, da Købner rejste. Dette vil være tilstrækkeligt til at ansæt
te 3-4 heltids prædikanter til missionsarbejde i adskillige større vig
tige byer, som hidindtil har været forsømte.
Professor N. P. Jensens rosende ord om baptisterne var ikke kun
mundsvejr. Vi har fra kilder uden for baptisterne flere vidnesbyrd
om baptisternes position i Danmark. En metodistpræst erindrer såle
des:
Der var Baptister, der spændte Buen for stramt, saa den knækkede,
og der var dem, som aldrig spændte Buen, men for hvem Religion
var Slaphed. Men de var Undtagelser. Regelen var, at alt i en Bap
tists Gaard eller Hus aflagde Vidnesbyrd om, at der levedes et hø
jere socialt og sædeligt Liv end normalt. Baptisterne øvede en mæg
tig religiøs Indflydelse især Nord for Limfjorden. Deres Vidnes
byrd i Skrift, Sang og Tale vakte Tusinder til Længsel mod Himlen
og et nyttigere og lysere Liv her paa Jorden. Det var den Slags Re
ligion, der blev Murbrækker mod Fortidens Vankundighed og uåb
nede for den frembrydende Kulturbølge.

American Baptist Missionary Union’s dobbelt
sidige segl:
Amerikanernes segl
viser med al tydelighed,
at arbejdet skal foregå
på to fronter. Aversen
viser udover navnet på
foreningen et offerbål,
en okse og en plov. Det
er hjemmemissionen
symboliseret ved
gammeltestamentlige
begreber. Og over det
hele vajer et bånd med
inskriptionen "ready for
either” - rede til begge.
Ikke bare rede med sin
formue og sin indsats i
hjemmemissionen, men
også rede til rever
sens symbol - missionen
ud overjorden. "Marken
er Verden. Sæden er
Guds Ord” er citater
hentet fra Det nye
Testamente, fra Jesu
vækstlignelser.
Matt. 13,38.
Og således demonstrerer
de amerikanske bap
tister deres bibeltro
byggende på såvel Det
gamle som Det nye
Testamente.
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Fremtiden formes
Fra dr. Murdocks
negative rapport:
De 21 Menigheder giver
henved 600 dollars (2500
kr.) aarlig til vort
Finantsdepartement for
Hedningemissionen,
men kun een Menighed
betaler noget til For
standerens Løn, den paa
Bornholm, hvilken
betaler 550 kr.
Hr. Larsen i København
modtager omtrent 180
dollars af os igjennem
den Tyske Komité og
nogle Gaver fra enkelte
Medlemmer af hans Me
nighed, hvilket udgjør
Alt hvad han kan regne
paa for Understøttelse.
Menighedsmedlemmer
ne i Almindelighed
regner en Mand, som
har modtaget en akade
misk Uddannelse for at
have vendt sig bort fra
Tilliden i Herren til
Afhængigheden paa
menneskelig Hjælp.
Overensstemmende her
med er Menighedernes
Forstandere ofte Mænd
af Nidkjærhed uden
Kundskab; Mænd, som
arbejder hele Ugen i
deres timelige Kald, og
om Søndagen uddeler til
Menigheden, hvad de
paastaar, Herren giver
dem af Sandhed og
Inspiration.

Missionen måtte lægges om. Bymissionen skulle udføres af velud
dannede, heltidsansatte prædikanter. Og menighederne måtte være
vilhge til at lønne både forstandere og prædikanter. Det samme
gjaldt Foreningens missionærer. Med en sådan skitse lykkedes det
igen N. P. Jensen at vække interessen hos American Baptist Missionary Union. På en rejse i Europa i 1886 besøgte dets sekretær, Dr.
Murdock, København, hvor han fik en lang samtale med Marius Lar
sen om dette.
Alle ventede en positiv udvikling i sagen. Det kom derfor som et
chok, da Dr. Murdock’s rapport i november udtalte sig dybt pessimi
stisk om de danske baptisters evne til selv at ville bære missionen.
Rapportens ordlyd gav genlyd af Marius Larsens beklagelser:
Du maa forstaa, at naar vore Prædikanter ingen Fordringer stiller,
og det gjør de ikke - (og jeg er vis paa, at om de kun fik Kost og
Logi, saa lode de Hustruen sørge for sig selv og Børnene og skaffe
Klæder til hele Familien, Manden iberegnet) — og Forstanderne har
imod, at der gives Løn, hvor skal det saa blive muligt at samle
Penge til deres Løn?
Den udbredte opfattelse først og fremmest blandt baptisterne på lan
det var, at Gudsriget ikke skulle besudles ved at lægges i økonomiske
rammer. De økonomisk ansvarlige, menighedernes forstandere,
fandt aflønning unødvendig - ”af vore 16 Forstandere ere der kun 4,
som ikke ejer Jord”. Og de missionærer, der var i arbejde, gjorde en
dyd af at leve spartansk.
I et forsøg på at bevise, hvor desperat nødvendig hjælpen udefra var,
udmalede Marius Larsen for Dr. Murdock, hvor svært menighederne
havde det ved at hente hjælp hos sig selv. Men herved føjede han kun
spot til skade. Uden at ville det, forstærkede han amerikanernes op
fattelse af danskernes konservative missionsmodel. Amerikanerne
ønskede nemlig kun at hjælpe selvhjulpne menigheder og samfund.
Murdocks rapport måtte blive negativ!
For N. P. Jensen og de studerende på Morgan Park faldt flere års ar
bejde og håb sammen. Hverken Den danske Forening eller en enkelt
dansk menighed ville kunne lønne dem fuldt. I denne alvorlige stund
greb N. P. Jensen det sidste halmstrå. Han kunne forudse et for
mandsskifte i missionsselskabets bestyrelse, og i foråret 1887 mødte
han op ved missionskonventet i Minneapolis medbringende den
unge, præsentable August Broholm. Ved at henvise til de unge på
prædikantskolen og derved mane forestillingen om de uddannelsesfjendtlige danske baptister i jorden, lykkedes det at få gjort den nye
formand, Dr. Lorimer, venlig stemt. På konventet blev sagen frem
met. Danmark skulle modtage støtte i det øjeblik, missionsselskabet
havde penge til rådighed.
Det økonomiske hovedkvarter i Boston kunne ikke finde plads i bud
gettet, men lovede symbolsk, at alt, hvad de danske menigheder i
Amerika indbetalte til Selskabet uden særlig adresse, ville gå ube-
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1 skåret til Danmark som en slags begyndelsesstøtte. I løbet af få dage
spredtes den gode nyhed, og begivenhederne tog fart. Menigheden i
Morgan Park gav 250 $, 3 andre menigheder det samme. Flere rig1 mænd hjalp til, og N. P. Jensen havde hurtigt mere end det beløb,
i amerikanerne i fremtiden ville afse. Det truede med at splitte ideen
om den centrale styring af midler fra Boston, hvorfor Missionsselska
bet i 1888 placerede Danmark fast på budgettet.
I Danmark valgte konferencen en Dansk-Amerikansk Komite til at
bestyre midlerne. Missionsselskabet i Boston ønskede at bevare sin
myndighed over komiteen, og dette indgreb i selvforvaltningen pinte
en del danske baptister. Meningen var imidlertid, at amerikanerne
ville have aktiviteter for pengene - først og fremmest bymission.
Støtten skulle aktivere de danske menigheder.
Men først skulle Den danske Forening meldes ud af Det tyske Forl bund. Næsten 50 års bånd skulle brydes, men det faldt ingen svært.
Danmark var ikke længere en Forening. De danske baptister skulle
være et selvstændigt Forbund!

Den Dansk-Amerikan
ske komité: I rækkefølge
fra venstre ses
August Broholm,
Niels Larsen,
Hans Larsen,
Chr. Nørgaard og
Marius Larsen.
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Nu ere vi glade
Brødre, lad os se paa vor Missionsgjerning som den har været, og
lad os forstaa, Tiden er kommen, da den bør ledes paa anden
Maade, mere overensstemmende med det Nye Testamentes Lære.
Marius Larsens ord i 1888 til konferencen var ikke blot forhåbnings
fuld tale. Baptisterne i Danmark var med frigørelsen fra Tyskland og
med kontakten til Amerika gået over til et helt nyt perspektivrigt
missionsarbejde.
Konferencen kunne nu vedtage uden modstand, at det var nytesta
mentlig lære, at forstanderne og prædikanterne skulle arbejde hel
tids i menigheden, at de skulle lønnes anstændigt herfor, og at me
nighedsmedlemmer ved regelmæssige bidrag bar ansvaret for me
nighedens økonomi. Konvolutsystemet, som Københavns menighed
havde brugt i flere år, hvor hvert medlem kunne give anonymt med
nummerkuvert, blev anbefalet til almindelig brug.
Men vigtigst af alt på denne konference blev den nye "Ordning af det
danske Baptist-Forbund” med nye statutter, der skulle tjene som
vedtægter for Forbundet og for hver menighed, der var medlem af el
ler ønskede optagelse i Forbundet. Overraskende nok og uden debat
gled betegnelsen "Forbund” ud, skønt de danske menigheder siden
1886 havde betragtet sig som et sådant. Det kendte "Forening”
vandt hævd i første paragraf:
De døbte Kristne i Danmark have ordnet sig til en Forening under
Navn: ”De døbte Kristnes (Baptisternes) Forening i Danmark”.
Statutternes 12 paragraffer kom til at forme baptisternes selvforstå
else langt ind i næste århundrede. Kun om den anden paragraf - at
grundlaget for Foreningen skulle være ”den af Baptisterne i Almin
delighed antagne Troesbekjendelse” — herskede der usikkerhed.
Denne usikkerhed skyldtes ikke blot fortidens stridigheder om tros
bekendelsen, men også tolkningen af selve paragraffen. Skulle man
beholde den tyske eller antage den amerikanske? Søren Hansen var
ikke i tvivl:
Da vi nu ere løste fra Det tyske Forbund, kunde vi vel ogsaa løse os
fra deres Troesbekjendelse. Vi kunne nok bruge den amerikanske,
naar den bliver oversat paa godt dansk.
Debatten var i øvrigt ganske besynderlig. Sagens objekt - den ame
rikanske trosbekendelse - var ukendt for de debatterende. Konfe
rencen bestemte sig derfor til at lade den cirkulere til gennemlæs
ning i menighederne. Broholm gav dog god hjælp til tolkning af den
omhandlede paragraf i statutterne, idet han oplyste, at den ameri
kanske tekst var antaget af alle baptister undtagen de tyske, og at
den tyske endda havde sit udspring i den oprindelige engelsk-amerikanske. Diskussionen faldt først til ro i 90erne ved livets indre udvik
ling.
Trosbekendelsen virkede på de danske baptister som et fremmedle
geme, som man havde været nødt til at konstruere af hensyn til øv
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righeden. Selv tyskerne indså dette, da de mange år efter så tilbage
på den første trosbekendelse:
Vi betragter denne Bekendelse som det bedst tilpassede Udtryk for
Baptisternes Fællestro uden at tillægge den enkelte Læresætning
bindende Magt. Vi føler os langt mere bundne af den hellige Skrift
og har den fulde Fortrøstning til Jesu Kristi Aand, at Han vil lede
sin Menighed til al Sandhed.
Med statutternes vedtagelse fremstod "Baptisternes Forening i Dan
mark” som en nyskabelse, parat til at møde fremtiden. 25 år tidligere
havde der ikke været jubilæumsstemning, men mismod og sortsyn.
Nu var der til gengæld rejst en åndelig bygning. Det var værd at fej
re. Oprindelig var udgivelsen af Søren Hansens arbejde om baptister
nes historie tænkt som den fornemste jubilæumsaktivitet. Søren
Hansen måtte imidlertid rejse til USA for at samle penge ind til ka
pelbyggeri, og han manglede endnu en del i færdiggørelsen, men Au
gust Broholm fik udgivet en omhyggelig menighedsstatistik.
Marius Larsen var ikke uden historisk forståelse, da han i sin jubilæ
umstale den 30. oktober i Kristuskapellet "viste hen til den 50-Aars
Jubelfest, som omtales i det gamle Testamente, som var en Glædes
fest, men foran hvilken der gik en Bodstid! Herren har gjort store
Ting imod os. Derfor ere vi glade nu!” Han fandt dog, at noget mang
lede endnu udadtil:

Medens de første 25 år i
1864 ikke gav anledning
til festivitas endsige
nogen form for konfe
rence, så kunne de
danske baptister afholde
såvel jubilæumskon
ference som "Jubelhøjtid” i København på
50-årsdagene fra 30.
oktober til 4. november
1889. Dette dobbelte
jubilæum for såvel den
københavnske menig
hed som for de danske
baptister blev et sandt
jubelmøde, hvor Søren
Hansens baptisthistori
ske foredrag rejste en
dyb taknemmelighed for
fortiden, og Marius
Larsens evangeliske tale
fyldte forsamlingen med
det største håb til frem
tiden. Et fundament var
skabt for det baptistiske
hus i Danmark. Og det
føltes holdbart og
brugbart.

Endnu ere vi dog ikke anerkjendte af Regeringen som et kristeligt
Samfund, hvis kirkelige Handlinger have lovlig Gyldighed. Vi
have 3 gange søgt denne Anerkjendelse, men intet Svar faaet paa
vore Ansøgninger. Vi ere dog ikke blot taalte men have Ret til at ek
sistere her i Landet, og dermed maa vi maaske foreløbigt lade os
nøje.
Annonce i
"Evangelisten” 1889:
"Jubilæumsfesten
i Kjøbenhavn.”.

Søren Hansen arbej
dede længe med Bap
tisternes Historie, men
det lykkedes ikke at få
den udgivet til 50-års
jubilæet i 1889. Den
udkom først i 1896 i
samarbejde med
P. Olsen. Bogens "For
sidebillede” vises
her. Det var vel
komponeret. Øverst
Julius Købner og N. P.
Jensen — de to uden
landsdanske baptister,
der fra henholdsvis
Tyskland og Amerika
øvede indflydelse her
hjemme. I næste række
vises tre af de ældste
menighedsforstandere
med den betydningsfuldeste af dem i midten
- fra venstre Niels
Nielsen, P. C. Mønster
og Anders Madsen
Hansen. Nederst ses
Foreningens to missio
nærer - P. P. Schmidt,
der arbejdede i fælles
missionen herhjemme,
og Emanuel Broholm,
der arbejdede i hed
ningemissionen i Congo.
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Flyvefærdigt kuld
Kirken erobrer byen

1889-1899

1900-1914

Gjennembrudets tid
Amerikansk mission
Missionsvognen kører
I hverdagsskole
Altid om søndagen
Ung i 90erne
Den hjælpende hånd
Eders kvinder tie
På missionsskole
På højskole
Nganga ambuka
Den største fare
Teologisk profil
Gennem tvivl
Polemiske opgør
Straffet bøn og salmesang
Menighedslivet
Der bygges

Et afgjort omslag
Ud i verden
Åbne døre
Kongen trakterer
På vej
Skolen for livet
Ude af sporet
Ordet blev bly
Et bevarende salt
Menighedens to hænder
Med håndbog
En strømkæntring
Ud i sandet
For vidt eller for lidt
Følelig stilstand
Ilden i hjerterne
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Flyvefærdigt kuld
I dette tidsrum skyllede
europæerne som en
stormbølge ud over det,
vi i dag kalder den tredie
verden. Kolonirigerne
voksede med et areal af
Nordamerikas størrelse
med over 200 millioner
mennesker. Det var tek
nologiens triumf
bestandigt at kunne
ekspandere og under
lægge sig nye områder.
Fremskridtstroen pålagde ligefrem europæ
eren denne opgave. ”Den
hvide mands byrde”
kaldte Kipling europæ
ernes ønske om nye
kolonier.

Estrups provisoriestyre levede på lånt tid. De evindelige forsvarsde
batter havde ganske vist splittet Venstre, men skabt en ny og stærk
opposition. I 1901 indførtes det parlamentariske system i Danmark
med I. C. Christensen som statsminister og det liberale Venstre som
regeringsparti. Målet blev nu at virkeliggøre den amputerede juni
grundlov fra 1849. I 1905 måtte Venstre slippe den radikale fløj ved
eksklusion, Alberti-skandalen 1909 knækkede I. C. Christensen, og
flere ministerier måtte til, inden Klaus Berntsen i 1910 igen fik skabt
en stabil og driftig regering.
I denne regering blev rigets nye mænd synlige. Den bevidstgjorte
landmandsklasse, højskolefolket og andelsbevægelsens fortalere.
Klaus Berntsen selv var højskolemand om en hals, forstanderen for
Askov højskole, Jacob Appel, blev kultusminister, og andelsbevægel
sens Jens Jensen-Sønderup blev indenrigsminister. Folkets børn var
blevet lyst i kuld og køn. En forfatningsændring, der både gav kvin
der og tyende stemmeret og ændrede valgfordelingen til Folketing og
Landsting, skulle nu sikre det danske samfund mod en ny Estrup.
Grundlovsændringen kom i 1915, 66 år efter 1849.
Industrialisering og stordrift slog i disse år igennem i alle samfunds
lag, og alle samfundsspørgsmål havde deres rod i disse forhold. I
godsejerperioden havde mange landmænd mistet den knap hundred
årige frihed og var blevet daglejere. Et landproletariat blev således
dannet - mesterligt skildret i Jeppe Aakjærs "Vredens Børn” fra
1904. Et forsøg på kompromis mellem de socialt bevidste venstrefolk
og socialdemokraterne over for Højre så dagens lys i 1899 i den første
husmandslov. Nu kunne daglejere nedsætte sig som delvis selvforsy
nende bønder med billige lån fra staten. Lodderne blev dog ikke så
store, at husmanden for eksistensens skyld kunne undgå at levere

Edvard Brandes
1847-1931
(til venstre)
Som en grænseover
skridende hændelse blev
dr. phil. Edvard Brandes
indvalgt i Folketinget i
1880. Som fritænker og
afjødisk herkomst vakte
hans formelle eds
aflæggelse på Bibelen
voldsom kritik. Venstre
vandt dog stort ved hans
intelligente, skarpe
debatform, som trak
mange intellektuelle
akademikere over til
den ellers landbo
prægede liberale
bevægelse.

160

§ftoCc.
o *«• rvbft forløbne Sintre ^ar M unbej^
? r i tf-* ?ii,rr Gteoer ol uubertiif,

ttixn
1 .tUc^' (.„ibt eiolt iot S)>n< flf
littuKttitb atm V>r W^v-iar. let er en

£gg

VigJ. S!

den for godsejeren så nødvendige, billige arbejdskraft som løsarbej
der.
I byerne skabte en voldsom indvandring en til husmændene svaren
de ny klasse - en middelklasse af mindre erhvervsdrivende. Detail
handelen, de mange små butikker, handelsforeningerne og nye bolig
kvarterer skabte nye sammenhænge, hvor det enkelte menneskes
placering i samfundshierarkiet var lige så skrøbelig som den lille de
tailhandlers økonomiske fundament. En tilkæmpet stærk arbejds
moral parret med dyb respekt for borgerlige normsæt gav denne drif
tige klasse en stærk selvrespekt, der også ytrede sig i ønsket om po
litisk medindflydelse. Sociale forbedringer - forbud mod politibeskyt
tet prostitution, kamp mod alkoholismen og tuberkulosen - blev bå
ret frem af den menige borgers ansvar for sit eget liv, sin familie og
sit samfund.
Skolesystemet blev demokratiseret allerede fra århundredets begyn
delse. Enhedsskolen med mellemskolen blev den jævne borgers mu
lighed for at nå den tidligere så umulige studentereksamen. Vejen
var hermed åben til de højeste stillinger i samfundet. Børnene nød
gennem skolen en vis beskyttelse mod udnyttelse som billig arbejds
kraft, og gennem Peter Sabroes utrættelige arbejde blev børn lovbe
skyttet og inddraget under det nye demokratis sociale omsorg.
Den nye forståelse for det hele menneske kom også til udtryk gen
nem den folkelige idræt. Hvor sport tidligere var en overklasseaktivi
tet, spredte først og fremmest højskolebevægelsen og skytteforenin
gerne glæden ved et velfungerende legeme som hjem for en oplyst
sjæl. Boldklubber, der skød op overalt i begyndelsen af århundredet,
var også med til at nedbryde faggrænser og skabe samvær mellem
forskellige samfundsklasser.
Det høje uddannelsesniveau skabte en stærk efterspørgsel efter litte
ratur og formidling af information. Aviserne skiftede karakter fra
den nøgternt meddelende til den debatterende form og blev belønnet
ved en mangedobling i oplaget. Og der var nok at skrive om, for i
1914 gik den øvrige civiliserede verden ind i det store opgør, hvor alt
gammelt var dømt til at dø, og selv det unge syntes truet. Den første
Verdenskrig var uundgåelig. Der gik inflation i menneskeliv — og i
menneskesyn!

I denne periode gik
baptisterne ind i en ny
verden - den danske
folkehøjskoles. Det skete
med denne annonce fra
1890, som hverdagsskolelærerL. K. Kristoffersen fra Oppelstrup
indrykkede i "Evange
listen". Heri stod blandt
andet: "Om Gud vil har
jeg tænkt i den til
stundende Vinter at
oprette et særligt
Skolekursus for unge
Mænd og Kvinder i en
Tid af 3 Maaneder. Der
vil blive undervist i de
samme Fag som paa en
almindelig Højskole, og
tillige Begyndelses
grundene i Tysk,
Engelsk og Matematik,
hvis nogen ønsker det”.

A. Nobel
1833-1896
Krigsmagterne rustede
som aldrig før.
Imperialismens fortalere
raslede med sablerne, og
en moderne krigs for
færdelige følger gik op
for mange. Den østrigske
Bertha von Suttner
rejste en stærk debat
med sin bog "Ned med
Våbnene” (1890), og få
år efter stiftede Alfred
Nobel sin fredspris.
Zaren af Rusland ind
kaldte i 1899 til den
første Fredskonference i
Haag med nedrustning
for øje. Men grøfterne
var allerede gravet for
dybe.

161

Kirken erobrer byen
Johannes Jørgensen
1866-1956
Side 163 til venstre
Forfatteren Johannes
Jørgensen sluttede sig i
sine yngre år til kredsen
omkring Georg Brandes,
men i begyndelsen af
90erne gennemgik han
en religiøs opvækkelse.
Hans omfattende for
fatterskab blev herefter
præget af kristendom. I
1896 udsendte han et
lille skrift om sin
omvendelse med titlen
"Livsløgn og Livssand
hed”. Han indledte det
med et brevcitat fra ”en
kær Ven”: ”At du, den
dybt jordfæstede
Darwinist - du, der mest
af os alle havde slaaet
Rødder i Naturens
varme Muldjord - at du
bliver Christen, det er
mig sørgeligt og ube
gribeligt”. Jørgensen
svarede: "Netop fordi jeg
var Darwinist, blev jeg
Christen”. Og han
sluttede skriftet:
"Spørger du som Pilatus:
"Hvad er Sandhed?",
saa kender du Svaret:
"Dette er Sandheden, at
hver den, som tror på
Ham, ikke skal fortabes,
men have evigt Liv”.”
Skriftet udkom i mange
oplag og blev læst i
mange hjem, også blandt
baptister, selv om for
fatteren valgte
katolicismen.

Socialismens fremmarch i det kraftigt voksende København udfor
drede Folkekirkens retninger. Grundvigianerne var for splittede til
at samles om opgaven, og Vilh. Becks Indre Mission undsagde den. I
stedet fremlagde pastor Harald Stein i 1876 et program til afhjælp
ning af storbyens sociale nød. Året før var han blevet indvalgt i besty
relsen for Københavns Indre Mission. Stein var inspireret af den ty
ske ”Stad tmission”:
Vi vil navnlig organisere kærlighedens gerning i den store stad:
vi vil antage os børnene, de unge mænd og kvinder, de faldne piger;
vi vil hjælpe dem ikke blot til legeme, men også til sjæl, så at vi fører
dem tilbage til Jesus og giver dem fodfæste på klippen. Derfor går
Ordets forkyndelse altid hånd i hånd med vor gerning.
Den kristne kærlighed var ifølge Stein trefoldig. Den var bevarende derfor måtte kirken arrangere børne- og ungdomsarbejde, gård- og
soldatermission. Den var opsøgende - mennesker, der var gået tabt i
druk, utugt og forbrydelser måtte hentes hjem gennem et socialt red
ningsarbejde. Og endelig var den Undrende - ved hospitaler og me
nighedsplejer måtte kirken tage vare på syge, fattige og hjælpeløse.
Steins motiv var ”tro, virksom i kærlighed.” Og ad den vej skulle so
cialismen også bekæmpes: "Djævelens socialisme besejres bedst af
vor Herres socialisme!” Programmet blev i vid udstrækning ført ud i
livet. 11882 blev missionshuset Bethesda indviet - et centrum for ak
tiviteterne var skabt.
I hovedstaden var der gennemsnitligt én præst for hver 12.000 ind
byggere. Opgaverne var enorme. Stein og kredsen om ham søgte der
for samarbejdspartnere. Grundtvigianerne delte sig i tre - den folke
lige fløj flettede fingre med fritænkerbølgen, mens den kirkelige fløj
fra 1886 sluttede op om Bethesda-bevægelsen. I midten etablerede et
grundtvigsk centrum sig som "Kirkeligt Samfund af 1898” med be
skeden tilslutning. Becks Indre Mission, der rullede over landet i sto
re vækkelsesbølger, kaldte Steins program for "udenlandsk abekat
ten,” og over for dennes "gerningsmission” fastholdt han alene "or
dets mission”:
Atter og atter må det bestemt fastholdes, at den indre mission ikke
skal befatte sig med anden virksomhed end den at bringe Guds ord
til menneskers hjærter!
Vilh. Beck trak imidlertid det længste strå. Landmissionen satte sig
på Københavns Indre Mission - og Stein blev biskop i Odense!
Inspireret af Bethesda-mødet i 1886 tog en kreds af præster og læg
folk "kirkesagen” i deres egen hånd, idet de hverken ville være
grundtvigianere eller missionsfolk. Således opstod den København
ske Kirkefondbevægelse, fast organiseret fra 1896. Her voksede et
nyt syn på menigheden frem. "Menigheden” faldt ikke sammen med
sognets beboere, men var fællesskabet af dem, der gjorde alvor af de
res Kristus-tro. Denne "menighed” skulle være "subjectet for livet i
den officielle folkekirke”. Sådanne typiske kirkefonds-menigheder
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rejste sig i løbet af 1890erne omkring idérige præster. Centrum for
lægfolket blev gudstjenesten og menighedsmødet, hvor missionsiniti
ativer blev taget i fællesskab. Mange små Kirkefonds-kirker blev
rejst for private midler, og kort efter århundredskiftet lykkedes det
at nå målet: sogne på højst 10.000 beboere med to præster. Kirke
fondsvækkelsen havde taget brodden af det socialistiske kirkeangreb
og bygget bro til de københavnske arbejderkvarterer.

i

En del af denne "tredie retning” fandt i 1904 sammen i "Kirkeligt
Centrum”, der ville være en folkekirkelig bevægelse i midten af
dansk kirkeliv. Lovgivningsmæssigt gennemførte kultusminister
I. C. Christensen efter systemskiftet i 1901 en række kirkelove, der
indførte demokratisk valgte menighedsråd i sognene, lige som præsternes vilkår forbedredes stærkt. Alt sammen et forsøg på at drive
de splidagtige kirkelige retninger til et sagligt samarbejde med sog
nekirke og -præst som centrum. Med indførelsen af det kirkelige de
mokrati og ikke mindst kirkefondets "frikirkelige menighedssyn”
var der sat endnu en bom for baptismens vækst - Folkekirken rum
mede allerede det frikirkelige alternativ!

i

Antallet af frikirker øgedes i perioden med to. I 1887 kom Frelsens
Hær fra England - strengt militært opbygget virkede den som væk
kelsesbevægelse og for at hindre den sociale nød. I det københavnske
miljø og i købstæderne fik Hæren en hurtig indgang. Endnu en dø
berbevægelse kom hertil i 1907, nemlig Pinsemissionen. Den særlige
forkyndelse af åndsdåben, hvorpå tungetalen skulle være det afslø
rende kendetegn, voldte en del bryderier i den danske baptisme. Den
første menighedsdannelse fandt sted i 1915 i København.
Olfert Ricard
1872-1929
Præst i København; fra
1896 sekretær i KFUM.
Han var præget af den
liberale teologi, hvor
kristendom primært
blev til oplevelse,
erfaring og idealisme.
Under hans ledelse
antog det københavnske
ungdomsarbejde store
dimensioner. Som ung
domsarbejdets for
grundsfigur, som for
fatter og som en meget
søgt prædikant blev han
én af tidens mest ind
flydelsesrige mænd i
kirken efter århundred
skiftet. Ved hans død
udtalte Sjællands
biskop, at "ingen mand
fyldte i øjeblikket så stor
en plads i den danske
kirke”.
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Gjennembrudets tid
De årlige konferencer blev også i denne periode rygrad i ”De døbte
Kristnes (Baptisternes) Forening i Danmark”, men konferencerne
skiftede karakter. De blev missionskonferencer, hvor fællesmissi
onen stod i centrum for drøftelserne - baptisterne fandt nu identite
ten i deres virke i missionen, snarere end i diskussionen om liv og
lære.
En følge heraf blev, at prædikanterne fra 1891 afholdt et særligt
"ældstemøde” i forbindelse med konferencerne. Her blev især teologi
ske spørgsmål og kollegiale forhold drøftet. Marius Larsen foreslog,
at ”vi burde danne en ’Æresforening’, hvori vi Prædikanter forpligter
os til ikke at tale ilde om Hverandre”! Forslaget vandt "Tilslutning
ved Afstemning” - en vedtagelse, der havde gavnlig indflydelse på
konferencerne. Disse havde intet motto, men århundredets tre sidste
betegnedes som Fredens, Åndens og Bønnens konference.
På de årlige missionskonferencer stod vækkelsen og fællessmissionen i centrum. Drøftelser om vækkelsens egenart afslørede, at bapti
sterne stod i en brydningstid. Er vækkelser ”en velsignet, jævn og ro
lig udvikling, eller er de særegne rørelser?” Erfaringen svarede:
Marius Larsen
1836-1915
Forstander i Kristuskirken, København,
1877-1903.
Konferencens leder
1877-97. ”Han var af
udvalgt afstamning; fra
sin kloge og stærke
moder havde han jødisk
blod i sine årer og hans
far var af de gamle
troende, som samlede
sig om Grundtvig. Han
var udrustet med en klar
forstand og et sundt og
stærkt tankehv. Han
var den fødte taler. I sin
egentlige velmagts
periode ragede han højt
op over alle inden for det
samfund, hvor han
havde fundet sin plads.”
(P. Olsen).

Vækkelser er den Hellige Aands Værk; alt andet er uægte. De dan
ske Baptister holde ikke af Ordet "Vækkelse”. Det er maaske, fordi
de have set for lidt Kjærne, for megen Skal.
Talsmænd for den nye tid tog til genmæle: ”Der kommer ingen Væk
kelse uden, at Følelser ogsaa kommer i Virksomhed”. Det sidste ord
fik konferencens leder gennem 20 år indtil 1896, Marius Larsen:
Det er lidt egnet at hælde koldt Vand i Blodet, men det er ofte faldet
i min Lod. Vi ønske alle Vækkelser, men hvad nogle afos er bange
for er kunstige Vækkelser.
Den principielle drøftelse blev konkret i samtalen om årtiets vigtig
ste anliggende på konferencerne, nemlig fællesmissionen med den
tilhørende foreningskasse. Heroverfor stod de enkelte menigheders
lokalmission. Ved årtiets begyndelse stod fællesmissionen svagt, og
kassen var tom:
En Kjendsgjerning er det, at Menighederne mere og mere slaar ind
på Lokalmission — og det mere af Mangel på Interesse end paa Pen
ge.
De afgørende ord, der rejste fællesmissionen, faldt i 1893:
Sagen er, at vi mangler Hjærte for Fællesmissionen, men tage vi
Fællesmissionen bort, da staa vi som 25 Samfund i Stedet for 25
Menigheder. Fællesvirksomheden er det, der sammenbinder os.
Opgaverne i fællesmissionen blev også skitseret: ’Tællesmission er
Hjemmemission, og kan inddeles i tre Gjerninger: 1) Evangelistgjerningen, 2) Pleje af smaa, fattige Menigheder, og 3) Oprettelsen af nye
Arbejdspladser”. Konferencen vedtog nu år efter år at ansætte én
”Op vækkelsesprædi kant”, der fungerede som landsevangelist, én
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menighedsprædikant, der skulle hjælpe småkredsene - især Esbjerg
nød godt af denne indsats - og én søndagsskolemissionær. Da årtiet
randt ud, var fællesmissionen rejst, og på konferencen i 1898 taltes
der om "vore seks store missionsgrene”, nemlig hjemmemissionen, lit
teraturmissionen, missionsskolen, højskolen, søndagsskolen og ung
domsmissionen. Fællesmissionen stod stærkt i menighedernes be
vidsthed. Årtiet igennem havde de lokale menigheder fulgt konfe
rencens vedtagelse fra 1890, at
der den 1ste Søndag i Juli Maaned kl. 7 Morgen overalt i vore Me
nigheder skulde afholdes et Bøn-og Taksigelsesmøde for vor fælles
Missionsvirksomhed her i Danmark, og at der paa samme Dag
skulde optages en Kollekt til Foreningskassen.
Konferencerne blomstrede igennem 90erne - så meget, at man i
1892 på grund af den omsiggribende gratis fællesspisning vedtog, at
"Konferencerne herefter bliver saa tarvelige som muligt angaaende
Opvartningen”! Til gengæld blev det fra 1898 muligt efter ansøgning
herom til Statsbanerne at få "Moderation paa Rejserne til vore Aarsmøder”. Det var ligeledes i 90erne, at skriftlig afstemning blev ind
ført, og de delegeredes antal fastsattes til menighedernes repræsen
tanter samt sådanne, som konferencen gav stemmeret. Og i 1899
indførtes fotografiet - konferencen som sådan blev for første gang
foreviget!
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Forside af Konference
protokollen fra 1893 med
titlen: ”De danske
Baptistmenigheders
Forenings-Konferense”.
Protokollen var et trykt
"Udtog af Protokollerne
i Konferencens Møder”.
Den var dette år på 40
sider. Konferencen 1893
førte til en fornyelse for
baptisternes fælles virke
herhjemme.
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Konferencens deltagere
foran ”Elim” i Brovst,
Jetsmark menighed, i
1899 - den første
konference, der blev
fotograferet.
Konferencen havde 59
delegerede. Alle
menigheder på én nær
var repræsenteret ”den største Konferense
af Afordnede, vi nogen
sinde har haft”.
Billedet viser altså, hvad
der var det almindelige,
at konferencerne havde
langt flere deltagere end
menighedernes "Afordnede”.
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Amerikansk mission
Waldemar Andreasen
1865-1954
side 169 til venstre
Morgan Park 1887-90,
rejseprædikant og
menighedsforstander
1890-1904. Udgav
"Haandbog for de for
enede Baptistmenig
heder i Danmark”.
11904 blev han ramt af
sygdom. Han rejste til
Amerika for at søge
helbredelse, men syg
dommen tog til, og han
blev krøbling for livstid.
Fra sin kørestol skrev
han til de danske bap
tisters blad i Amerika,
og i det fremmede talte
han baptisternes sag
herhjemme. Det var
således ham, der foreslog
og forestod indsam
lingen af en betydelig
sum penge til opførelsen
aflmmanuelskirken i
Århus.
”En fyrig prædikant, der
ønskede at reformere
ikke blot menigheden,
men hele byen og det
helst inden påske. Han
var et udtalt dramatisk
talent, og denne evne
kom ham især tilgode i
søndagsskolearbejdet.
Vi børn forgudede ham”
(Johs. Nørgaard).

Igennem 1890erne modtog danske baptister store bidrag fra The
American Baptist Missionary Union. Hjælpen blev formidlet ved pro
fessor N. P. Jensen, der indtil sin død i 1895 var Den Dansk-Ameri
kanske Komités formand. Amerikanerne skrev:
Alt, hvad vi kunne tænke at gjøre for Eder, er at hjælpe Eder til
Selvhjælp. Dersom vor Understøttelse kunde opmuntre de danske
Baptister til større Aktivitet og Offerberedvillighed, skulde et saadant Resultat glæde os.
Hjælpen svingede mellem $ 1000-2000 pr. år. Det svarede til 4-8 nor
male årslønninger for danske baptistprædikanter. Komiteen fordelte
suverænt beløbet som tilskud til 10-15 menigheder samt til fællesop
gavernes løsning.
August Broholm var den første, der vendte hjem efter uddannelsen i
Chicago. Det skete i 1887. Herefter blev han ikke blot bindeleddet til
"brødrene i vest”, men han tog så mange initiativer i fællesmissi
onen, at konferencen valgte ham til Marius Larsens naturlige efter
følger fra 1897.1 en af de årlige missionsrapporter til USA skrev Bro
holm:
Vi er taknemlige for den hjælpende hånd fra amerikanske bapti
sters missionsselskab — og vi behøver den i endnu større grad. Bap
tisterne i Danmark er netop 200 år efter deres amerikanske brødre
(Roger Williams organiserede sin menighed i 1639; vor første me
nighed blev organiseret i 1839 - begge med 11 medlemmer!). Der
for ser vi på amerikanske baptister som vor ældre broder og behøver
hans hjælp.
11897 skrev Broholm, at ”vi har lært meget af vore amerikanske me
nigheder i de sidste år, når det gælder missionsarbejdet, og vi tager
stadig ved lære på mange andre områder”. Og han tilføjede om den
nybyggede københavnske kirke (Fredskapellet): ”Den er bygget
mere i amerikansk stil end nogen anden af vore kirkebygninger”!
Den nye amerikanske stil vakte den danske presses bevågenhed. I
Vendsyssel Tidende skrev en journalist under overskriften "Ameri
kansk Mission”:
Baptisterne, det stille Folkefærd, der er mest kendt for deres rolige,
fredelige Vandel, har i den sidste Tid lagt Beslag paa den offentlige
Opmærksomhed i Hjørring. De har nemlig haft Besøg af et Par
unge, nogle og tyveaarige amerikanske Missionærer. Aften efter Af
ten har Forsamlingsbygningens store Sal været fyldt med en flere
Hundrede stor Forsamling. Der var vejrbidte og stueblege, sygelige
Tilværelser. Der var alvorligt lyttende Smaahaandværkere og
Spektakel-søgende Læredrenge, der efter at have kløet sig lidt forle
gen bag Øret stak Kasketten op under Armen og sang med. Gik
man ind, fik man at høre en Prædiken, der ganske vist ville falde et
dansk Foredragspublikum uvant, men som havde mange Betingel
ser for at raabe vækkende til et Publikum, der skulle samles fra
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August Broholm
1860-1942
Udlært som skomager,
prædikant i Kristuskirken i København
1882-84 og samtidig
rejse- og søndags
skolemissionær i Det
danske Baptistsamfund,
Morgan Park 1884-87,
prædikant og menigheds
forstander 1887-1908,
årsmødeformand 18971902, medredaktør af
"Evangelisten 1903-08,
grundlagde Baptist
samfundets Arkiv.
Broholm emigrerede til
Amerika 1908.

mange Kanter, og en ejendommelig illustrerende Kraft i sine stær
ke Bevægelser.
En af disse missionærer var den af konferencerne ansatte landsevan
gelist Waldemar Andreasen! Lignende artikler fremkom mange an
dre steder om de møderækker, som afholdtes landet rundt i 90erne.
Dette mere pågående evangeliske arbejde, hvor det appellerende ”eftermøde” langsomt vandt frem, mødte naturligt nok betænkeligheder
blandt de ældre baptister. Men kun én enkelt gang kom oppositionen
offentligt frem på konferencerne: ”Det paapegedes som farligt at ind
føre fremmede Landes Skikke; thi vi bør være Danske”! Kritikken
fandt ingen klangbund, og inden længe opstod der et harmonisk sam
arbejde mellem 'Veteranerne” og dem af Morgan Park-eleverne, der
tog de amerikanske evangelisationsmetoder med hjem. Broholm
skrev herom:
Selv om Baptister i Danmark fra Begyndelsen saa lidt konservativt
paa disse "engelske” og "amerikanske" Fremtoninger, saa varderes
Hjerter og Hjem altid aabne for alle, som forkyndte om Kristus og
ham korsfæstet. Derfor fandt jeg ingen videre Modstand i mit Ar
bejde. Tværtimod, jeg blev mødt med aabne Arme, hvor jeg kom,
baade paa Øerne og i Jylland.
Jordbunden var godt forberedt for denne "amerikanske” indsats både gennem den almindelige Indre Missionske bølge og især gen
nem de frikirkelige kredse. Den store "indhøstning” kom derfor nu.
Resultatet blev den hidtil procentvis største fremgang i Det danske
Baptistsamfundets historie. I de 15 år fra 1884 til 1899 blev medlems
tallet næsten fordoblet - fra 2200 til 3900 medlemmer. Alene i
90erne døbtes over 2400 nye medlemmer.
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Missionsvognen kører
"Missionsvognen er kommet i gang”, lød det i 1890. Konferencen
støttede fællesmissionen, der til gengæld stod i en frugtbar veksel
virkning med lokalmissionen: ”Lokalmissionen bør opholde, hvad
Fællesmissionen har fremkaldt. Hvorfor skulde vi drive Lokalmissi
on? Fordi vi skulde vande det, Fællesmissionen har plantet”! Bro
holm måtte på dette felt advare mod overdreven tillid til uddannelse
og lønninger:
Vor Virksomhed er paa et Overgangsstandpunkt, men vi ville ikke
ind paa et ubaptistisk Standpunkt. Vi ønske Brødre uddannede for
Prædikegjerningen paa vor Missionsskole og arbejder derfor. Brød
re derimod, som have Gaver til at arbejde for Herren, men som ikke
kunne komme paa nogen Skole, de maa dog ikke tilsidesættes, men
sendes ud. Der er bleven sagt med Rette: Ve den Dag, da Menighe
den ophører med at benytte Lægmandsvirksomhed!
Endnu var de fleste menigheder beliggende på landet. De geografisk
vidtstrakte menigheder havde mange - som regel ulønnede - læg
prædikanter. Kun enkelte af disse havde fået nogen form for teolo
gisk uddannelse. Men de havde trosmod og missionsiver: "Hovedsa
gen for en Prædikant er jo, at have en sund Lære og Guds Aand, men
man bør ogsaa have Kundskaber og Uddannelse”. Det sidste blev
især nødvendigt, fordi der var forskel på land- og bymission:
Hvad Kjøbstadsmissionen angaar, da skal Landmanden have den
Ros, at Kjøbstadsmissionæren er velkommen hos ham, men det er
ikke saaledes med Kjøbstadsmanden. Han er nu engang ikke saa
beredvillig til at høre enhver Prædikant. Derfor maa vi have ud
dannede Prædikanter i Kjøbstæderne.

Missionsvognen kørte men hvis folketings
mand Jens JensenBælum kunne be
stemme, skulle de nye
automobiler ikke have
lov at køre. Under
folketingsdebatten i
1902 om politivedtægt
vedr. bilkørsel udtalte
han, som det fremgår af
”Ravnen”s karikatur
tegning: "Faar jeg nogen
Sinde Raad til at køre
paa Automobil, faar jeg
vel ogsaa Raad til at
betale det Par Skilling,
det koster at lade en
Mand løbe foran Køre
tøjet”.
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grundighed, hvormed prædikan
ten forberedte sig, inden han
stod offentligt frem. Men der var
tydeligvis også tale om et gene
rationsskifte: "Prædikanten lig
ne Høstmanden. Vi gamle tage
fat med en sløvet Le; de, der har
været paa Skolen, derimod med
en skjærpet”! Forkyndelsen skif
tede også karakter. Om idealet
af en prædiken i Købners tid for
talte Marius Larsen ved at frem
hæve forbilledet selv:

mj.

Alle Prædikener var undervi
sende. Købners Fortolkninger
var aldrig kunstige, og hans
Maal var ikke at sætte sine Til
høreres Følelser i Bevægelse,
men han talte saaledes, at man

kunne høre, at han selv var en
tænkende Mand, der gik i Er
faringens Skole. Købner var
ikke, hvad man nu om Dage
kalder veltalende, hans Prædi
kener bestod ikke i en Strøm af
højtravende Fraser, men i san
de og velovervejede Ord.
Nu skulle det tørre undervisende
islæt tones ned. Det lette appelle
rende — "Veltalenhedens Fraser”
- vandt frem. Forkyndelsen
skulle være "mere vækkende og
aandelig”, møderne "noget mere
livlige”, fastslog prædikanterne
på konferencen i 1893. Året efter
tog rigsdagsmanden Jensen Bælum prædikanterne i skole på
denne måde:
Det var nok værd at overveje, hvad der kan gjøres for at fjærne den
Søvnighed, der ofte hviler over vore Møder. Det allerbedste Raad er,
at Prædikanterne lærer at fatte sig kort. "Foredragene” kan jeg ikke
rigtig være med til!
Megen tid på konferencerne gik med at drøfte den strategi, der skulle
følges både i lokal- og fællesmissionen. Marius Larsen vidste, hvad
der tjente arbejdet bedst. Og hans synspunkt vandt langsomt frem også heri var der et nybrud:

Jens Jensen (Bælum)
1850-1915
Folketingsmand, valgt
afVenstre. I 1897 skrev
"Søndags-Posten”: ”Han
var en Typus paa den
sunde, men lidt for
sigtige Natur, der veier
sine Ord dybt, før han
taler, men heller ikke
betænker sig paa at tage
Bladet fra Munden, naar
hans egen Trang dikterer ham at stille sig i
Breschen for en Sag. 1
sin Omsorg for de svages
Vel har han stedse
bevist, at han er en
Mand med Hjertet paa
det rette Sted”.
Inden for Baptistsam
fundet øvede han en
betydelig indflydelse
som lægpædikant og
komitémedlem. Ved
hans død i 1915 skrev
P. Olsen: "Som i sit
Kristenliv saaledes
ogsaa i sit menneskelige
Liv var Jens Jensen
usnobbet og ægte i hele
sin Færd. Vi vil især
savne hans friske og
selvstændige Indlæg i
Forhandlingerne ved
vort Aarsmøde, og vi vil
dybt savne hans dygtige
og trofaste Arbejde dér.

Nogle mene, at vi skulle fare Landet igjennem og søge at indtage det
Hele, da der ligger saa store Strækninger, hvor vi endnu ikke have
virket. Jeg tror ikke, at vi vinde meget derved, især da vi have saa
smaa Kræfter. Vi bør sætte os fast paa et bestemt Sted og søge at
gjennemarbejde dette tilbørligt. Have vi faaet fast Fodfæste et Sted,
da bør vi opretholde Virksomheden der og søge at udvide Kredsen
indtil hele Landet er indtaget.
Missionsvognen kørte — med læg og med lærd. Men uanset lærdom
men måtte de rejsende prædikanter overvinde store vanskeligheder
både inde og ude:
Gæstekamrene på landet lå gerne i det nordøstligste hjørne ved
storstuen, hvor der aldrig kom en solstråle. De kolde senge var mis
sionærernes værste plage, for i en sådan seng kunne man ligge en
hel nat uden at blive varm. Når vi om morgenen kom op, var vigla
de, hvis vi var to, så kunne vi banke hinanden til varme. Engang
blev jeg op ad dagen placeret i en åben postslæde, og i fem timer
kæmpede kusken og hestene imod snestormen, som time efter time
tog til i styrke. Endelig nåede vi vort bestemmelsessted mere døde
end levende.
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I hverdagsskole
Veteranen Søren Hansen fandt ikke baptisternes hverdagsskoler
blandt 90ernes ”seks store missionsgrene”. Derfor sendte han et brev
til konferencen i 1896 med en bemærkning om, at ”min Glæde vilde
betydelig forøges, dersom jeg maatte se endnu et Led indsat i Kjæden
af vor Virksomhed”.

Kristine Sørensen
1861-1957
Hverdagsskolelærer i
Tingbak ved Østervrå
1887-91 og Glimsholt
1891-95. Søndagsskole
lærer i Frederikshavn ca.
50 år fra 1896. Fru
Sørensen og hendes søn,
gartner Johannes
Sørensen, var blandt
dem, der gav Johs.
Rødvig mange gode
ideer, som han benyttede
rundt om i menig
hederne.

Hverdagsskolerne havde dog deres bedste tid i 90erne. Langt de fle
ste fandtes i de nordjyske menigheder. Statistikken fra 1897 nævnte
2 skoler i Østhimmerland og 13 i Vendsyssel med ialt næsten 400 ele
ver. På øerne var skolerne i Vantinge og Slagelse blevet lukket nogle
få år tidligere. Formålet med disse skoler var at give børnene ”sand
Lærdom og god Bibelkundskab”. Baptisterne betragtede det som de
res livs største opgave at opdrage deres børn ”i Tugt og i Herrens For
maning”. Langt de fleste af de 400 elever var fra baptisthjem og blev
selv baptister.
Igennem årtier havde baptisterne været utilfredse med de offentlige
skolers kristendomsundervisning, fordi den ensidigt byggede på den
lutherske barnedåbspraksis. Samtidig ønskede de kristendomsun
dervisningen fjernet fra folkeskolen og overladt til forældrene:
Staten har intet som helst med Borgernes religiøse Forhold at gøre.
Religionsundervisningen i de offentlige Skoler er en Tilsidesættelse
af Jesu Ord: "Giv Kejseren, hvad Kejserens er, og Gud, hvad Guds
er”. Undervisning i Religion er en Sag, som bør overlades til Fami
lien, Menigheden og private Skoler, men lad de offentlige Skoler
være fri for alt, som kan hæmme Virkeliggørelsen af det, der alene
bør være de offentlige Skolers Maal - Opdragelsen af nyttige Borge
re.
Selv om hverdagsskolerne mødte modstand hos en del lutherske præ
ster og offentlige myndigheder, måtte modstanderne ofte indrømme,

Melkær Privatskole
okt. 1907
Der var engang, da
Privatskolerne spillede
en stor rolle i vore
menigheder i Jylland.
Nu er disse Skolers
Glanstid forbi, og skulle
den nogensinde komme
tilbage, da maatte det
blive af andre Grunde
end de, derførte til deres
første Oprettelse. Skulle
Privatskolen atter
komme til at blomstre
iblandt os, da maatte det
blive, fordi Statens
Skoler - hvad Gud give
ikke maatte ske - kom i
Fritænkeriets og
Gudsfornægtelsens
Vold.
(Evangelisten 1909).
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at undervisningen var fuldt på højde med datidens almindelige skole
undervisning. Nogle af dem udtalte endog megen ros ved den obliga
toriske overhøring af hverdagsskolernes elever. Ligeledes var der
eksempler på, at hverdagsskolerne forårsagede en bedre undervis
ning i de offentlige folkeskoler. Det fik de sydaalborgske baptister til
at appellere til alle danske baptister om en mere helhjertet indsats
for hverdagsskolerne:
Da vore Skoler bliver af Udenforstaaende hæderligt omtalte, og da
de endog allerede, saa at sige, harfaaet en Plads i Historien, idet de
omtales i statistiske og topografiske Værker, saa maa dette end
yderligere anspore os til at holde paa deres Bestaaen.
Nordjyderne gav ind imellem udtryk for, at der var for lille interesse
for sagen på konferencerne:
Naar undtages disse Skolers Opholdere, Lærere og Lærerinder, er
denne Gren hidtil blevet omtrent upaaagtet. Der er talt og skrevet
baade opmuntrende og belærende angaaende vore Søndagsskoler,
ligesom der ogsaa til Grund for disse har været holdt adskillige
Møder. Hverdagsskolerne derimod har været stillet i Skyggen.

Lydia Larsen
1884-1976
Gistrup Højskole to
vintre 1905-07, Askov
Højskole 1907-08,
præliminæreksamen i
Høng 1909. På Askovforstanderens anbe
faling godkendt som
skolelærer. Hverdagsskolelærer i Kongerslev
1911-24 med en
afbrydelse på 3 år, da
hun var lærer i Melkær.

Skyggetilværelsen skabte med rette hos skolernes "opholdere” æng
stelse for deres fremtid. Søren Hansen så det klarest. Trods alder
domssvækkelse påtog han sig at råde bod på forsømmelserne. Han
hentede skolerne frem i lyset i en lang række artikler om deres histo
rie og betydning. Og ved konferencen i 1895 stillede han det forslag,
at fællesmissionens evangelist skulle "opmuntre til Oprettelse af nye
Hverdagsskoler, og at han tillige styrker og støtter de allerede bestå
ende”. Søren Hansens initiativ bevirkede, at ovennævnte statistik
fremkom i 1897. Men det blev også den eneste nogenlunde dækkende
i disse skolers 80-årige historie. De følgende år bragte kun spredte
oplysninger herom.
Konferencen tog således ikke Søren Hansens initiativ alvorligt. Efter
århundredskiftet skete en mærkbar reduktion af skolerne. 11915 var
kun tre tilbage, hvoraf de to også hurtigt gav op. Skolen i Kongerslev
- på den egn, hvor hverdagsskolernes vugge stod - holdt ud helt frem
til 1931. Men så var hverdagsskolernes historie slut.
Den svigtende interesse på konferencen skyldtes dog ikke mangel på
forståelse, men snarere, at lederne fandt det nødvendigt at bruge
kræfterne på ”de seks store missionsgrene” - ikke mindst udbygnin
gen af søndagsskolearbejdet. Hertil kom et ændret syn på folkesko
lens kristendomsundervisning. Undervisningen i almindelighed højnedes også i hele landet. Samtidig kneb det for baptisterne at fostre
dygtige lærere - af hvilke de fleste i 90erne var "Lærerinder” - som
lig deres forgængere kunne undervise bedre end andre.
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Altid om søndagen
Det folkekirkeligebørneog ungdomsarbejde
begyndte i 1880eme med
dannelsen af KFUM
(1878) og KFUK (1884) i
nær tilknytning til Indre
Missions arbejde.
11902 kom FDF til med
sportslige og kirkelige
aktiviteter for 11-14
årige - det tidspunkt,
hvor søndagsskole
arbejdet ophørte og
ungdomsbevægelserne
endnu ikke var en
mulighed. Fremgangen
var så markant, at
Socialdemokratiet tog
konkurrencen op ved
dannelsen af De unges
Idræt (DUI) i 1906.
Begrundelsen lød
således: "Dette syste
matiske og velorgani
serede agitations
arbejde (= FDF) må fra
frisindets side, snarest
ske kan, mødes med et
ligeså velorganiseret,
ligeså kraftigt mod
arbejde. Fra kristelig
side har man anvist
formen. Lad den kun
blive bibeholdt, men lad
frisindet gyde et sundere
og naturligere indhold
deri”!
Når baptisterne i samme
periode talte om
"drengearbejde”, må det
ses på denne baggrund men organiseringen
herafhørte først en
senere tid til.
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Et nybrud i søndagsskolearbejdet fandt sted i 1891. Konferencen
vedtog tre forslag, der podede 90ernes mest betydningsfulde mis
sionsgren rodfast ind på fællesmissionens stamme. Den første vedta
gelse gjaldt selve søndagsskolearbejdet: ”Søndagsskolesagen skal di
skuteres i Konferencerne ligesom andre Missionssager”. Herved
undgik baptisterne, at søndagsskolearbejdet gled menighederne af
hænde:
Det fraskilte Forhold, hvori S-Skolesagen staar, har ledet til, at SSkolelærerne halvvejs betragte S-Skolen som ikke helt hørende til
Menigheden.
Aktionen lykkedes. Ved årtiets slutning drev alle menigheder på én
nær søndagsskolearbejde.
Dernæst vedtog konferencen, at det årlige "Søndagsskole-Kursus,
som tidligere var enkelte Brødres Sag, blev gjort til Konferencens”. I
København havde Hans Larsen holdt regelmæssige lærermøder og
enkelte kurser, hvor den følgende søndags tekst blev gennemgået, og
kun de lærere, som mødte op, fik lov til at undervise! Disse lærermø
der dannede mønster for 90ernes landskurser. Her var emnerne bi
belfortolkning, bibelsk arkæologi, kirkehistorie og kateketiske øvel
ser. Kurserne satte dybe spor i søndagsskolearbejdet. De strakte sig
som regel over 14 dage. Som elever deltog nogle af menighedernes
”mest evnerige Mænd og Kvinder, og de kom Hjem ikke blot med po
sitive Kundskaber, men ogsaa med nyt Mod og Begejstring”. Der
stod ry om de årlige søndagsskolekurser - de har "glædet os Alle og
vundet Anerkjendelse hinsides Atlanterhavet”!
Sidste del af nybruddet blev konferencens ansættelse af en rejsende
søndagsskolemissionær. Denne skulle virke ”ved Børnegudstjenester
og dernæst oparbejde Søndagsskoler i vore Menigheder”. Samtidig
burde han ”holde Møder for de Voksne for at interessere dem for Søndagsskolegjerningen”. Problemet var ikke at finde denne medarbej
der. Broholm foreslog Waldemar Andreasen, der havde virket som
søndagsskolemissionær i Amerika. Marius Larsen fremførte et hjem
ligt forslag:
En Søndagsskolemissionær bør være Specialist. At være det er vore
Dages Tendens i alle Retninger. Vi have en Specialist, som have
holdt ud i denne Gjerning i tyve Aar.
Hermed var Hans Larsen bragt i forslag. Begge de foreslåede og flere
andre tjente som søndagsskolemissionærer i korte perioder i 90erne,
men menighedernes mangel på prædikanter bevirkede, at det ikke
lykkedes konferencen at skabe den fornødne kontinuitet i arbejdet.
De nævnte - Larsen og Andreasen - stod imidlertid som symboler på
søndagsskolemissionen i perioden - erfaring kombineret med drama
tisk talent. Forbilledet var søndagsskolearbejdet i København og de
nye idéer, som Morgan Park-eleverne hjembragte fra USA. Formålet
var at få orden og plan i arbejdet, at uddanne lærere, at få gennem
ført klassedeling efter alder og at forsyne søndagsskolerne med egnet
undervisningsmateriale.

I årene 1889-99 udgav Hans Larsen sammen med A. Broholm en læ
rervejledning, "Udkast og Planer” - en guldgrube for søndagsskole
lærere, baptister såvel som andre. Desuden mente Hans Larsen, at
evangeliet skulle synges ind i børnene, hvorfor han udgav ”Kvartalssange for Børn". Samtidig udsendte han vejledninger og spørgeske
maer, der skulle gøre det muligt at tilrettelægge arbejdet og om nød
vendigt kritisere det. På konferencerne fremførte han herpå sine
iagttagelser - for eksempel:
De internationale Bibeltekster benyttes i 100 Afdelinger, kun i 7
bruges selvvalgte Tekster. Kvartals-Repitition afholdes kun i 11
Menigheders Søndagsskoler, og "den sorte Tavle” bruges i 22 Me
nigheder eller næsten overalt. Derimod benyttes Palæstinakort kun
i 11 Menigheders Søndagsskoler; det var at ønske, at det maatte bli
ve indført overalt!
Søndagsskolens elevtal voksede kraftigt i årtiet - fra 2700 til 4000.
Antallet af "Lærere og Lærerinder” fulgte med — i 1897 havde ”hver
Arbejder i vore Søndagsskoler gjennemsnitligt regnet 16 Børn at un
dervise” — og det var for meget! Elevtallet var i hele perioden større
end medlemstallet i menighederne.

'

At deltage i
søndagsskolekurser var
en epokegørende
handling. Alle kursets
deltagere blev
fotograferet, hvorefter
der blev udfærdiget et
samlet kursusbillede.
Her ses resultatet i 1904.
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Deltagerne i Søndagsskolekursuset
i København 1904.
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Søndagsskolekursus i
København 1892.
Blandt deltagerne i
landskurset ses dets
leder Hans Larsen (nr. 5
i bageste række fra
venstre). Til venstre for
denne står Marie Dahl,
senere gift med J.
Wenzzel (nr. 4 fra højre i
bageste række). I
midterste række sidder
A. Broholm (nr. 4 fra
højre).
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Ung i 90eme
Den sidste af de "seks store missionsgrene”, som konferencen tog til
sig som et fast punkt på sin dagsorden, var "Unge Folks Missionen”.
Det skete på konferencen i 1898. Året efter indførte konferencen ”en
særskilt Bededag for vor Ungdomssag” - 4. søndag i april, ”den sam
me Søndag, som Ungdomsforeningerne i Amerika”!
Der var således gået 10 år, siden Søren Hansen på konferencen i
1888 foreslog:

Morten Jørgensen
1861-1936
Landbrugsmedhjælper
1875-88, Morgan Park
1888-90, prædikant og
menighedsforstander
1890-1936, årsmøde
formand 1907-10 og
1916-23.
Hans virke for ungdoms
sagen i 1894 resulterede
i, at der blev dannet
mange nye "Unge Folk”s
foreninger. P. Olsen
havde sin andel i valget
af ham til opgaven. Efter
et besøg i Frederikshavn
menighed i 1892, hvor
Jørgensen dengang
virkede, skrev Olsen i
"Evangelisten”: "Morten
Jørgensen synes især at
have Evne til at vinde
unge Mænd. Den blege,
sukkende Pietisme
frastøder dem, og en
mild og venlig omend
alvorlig Natur er ikke
altid tilstrækkelig til at
drage dem. En udpræget
mandig og livsglad
Karakter øver den
største Indflydelse over
dem”.
11924 tog M. Jørgensen
navneforandring til
Morten Jørgensen
Toldam.

I det store Samfund uden for os oprettes nu Forening efter Forening
baade i politisk og i social Retning; men ogsaa paa det religiøse
Omraade have vi stærke Konkurrenter. For at vi ikke skal blive sat
ud af Spillet, maa vi udfolde en større Virksomhed end vi hidtil
have gjort. Der maa i enhver af vore Menigheder, hvor dette endnu
ikke er sket, oprettes Ynglinge- og Jomfrue Foreninger... Mange af
Baptisterne have hidtil ikke havt et klart Syn for denne Sag.
90erne stillede krav om fællesforeninger for unge piger og mænd, og
da årtiet var omme, fandtes der ”Unge Folks”-foreninger i 16 menig
heder med ca. 500 medlemmer.
Ved konferencen i 1894 blev ungdomsmissionen drøftet indgående.
M. Jørgensen (Toldam) slog til lyd for orden og ledelse i ungdomsar
bejdet og forelagde forslag til "Statutter for Ungdoms-Foreninger”.
De fastslog kort og fyndigt, at foreningernes navn skulle være "Ung
doms-Forening”. Formålsparagraffen lød:
Det skal være denne Forenings Formaal at befordre det aandelige
Livs Udvikling hos de unge, at sætte dem i Virksomhed for den
Herre Jesus og drage den Ungdom, som endnu er uomvendt, ind
under Evangeliets Indflydelse.
Der skelnedes mellem tre grupper af medlemmer: A) Aktive, ugifte
menighedsmedlemmer, som med alvor er villige til at deltage i al for
eningens virksomhed. B) Passive medlemmer, som kan være ikkemenighedsmedlemmer. C) Æresmedlemmer, der er gifte menigheds
medlemmer, som ønsker at tilhøre foreningen! Og der tilføjedes:
For at blive Medlem afForeningen fordres kristelig Interesse, sæde
ligt Liv og Villighed til efter Evne at bidrage til Foreningen, hvad
denne maatte bestemme. Hvis et Medlem ved daarligt Liv bringer
Vanære over Foreningen, udebliver fra Møderne uden Grund eller
undlader at bidrage til Foreningen, taber det Medlemsrettigheden.
Udelukkes et Medlem af Menigheden, saa har det tabt sin Ret som
Medlem af Foreningen.
Kun menighedsmedlemmer kunne have sæde i bestyrelsen, og kun
de aktive medlemmer havde stemmeret. Foreningens virksomhed
skulle bestå i 1) praktisk missionsarbejde, 2) opbyggelse ved bøn,
Guds Ords betragtning, vidnesbyrd og missionsberetninger, og 3) op
lysning, der tilvejebragtes ved drøftelse af forskellige emner, oply
sende foredrag og anskaffelse af god litteratur. Den største nyhed
gemte sig bag punkt 3), hvor P. Olsens indflydelse allerede her gjorde
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sig gældende. Den udtalte ængstelse gik dog på selve etableringen af
disse foreninger - ”der kunne være Fare for, at de Unge kom til at
danne en særskilt Menighed i Menigheden”! Ungdommen på Sjæl
land manede den fremførte tanke i jorden med en tillidserklæring:
Vi Unge ønsker at staa sammen med de Ældre i at vie vor Kraft til
Alt, hvad der kan fremme Guds Rige her i vort kære Fædreland.
Gud give dertil sin Naade!
Statutterne blev modtaget med "livlig Interesse og varm Tilslut
ning”. Størst betydning Fik de ved at skabe ensartethed i menigheder
nes ungdomsarbejde. Vejen var banet for den afgørende beslutning
på konferencen i 1898.
Nogen ungdomsmissionær ansatte konferencen ikke i denne periode,
men M. Jørgensen (Toldam) blev i 1894 udsendt af nogle nordjyske
menigheder for at virke et par måneder for ungdomssagen. I 1898
fremkom ungdommen med en "Begæring til Konferencen om, at
Waldemar Andreasen i Vinter maatte blive sat i en eller to Maaneder
at virke særskilt for Ungdomssagen”. Ønsket blev ikke opfyldt, men
året efter blev forslaget om den årlige bededag vedtaget.
Ungdomsforeningen
i Salemskapellet
på Amager 1894

Den hjælpende hånd

Mathilde Larsen
1845-1929
Valgt til "Missionærinde” i København 1888.

På konferencen i 1888 udtalte Søren Hansen, at ”Kvindevirksomhe
den” havde mødt modstand i menighederne, hvorved "mange Kræf
ter er gaaet tabt”. Årsagen til det negative syn på kvindens rolle i
menighedslivet kendte Søren Hansen udmærket:
Da Førster kom her til Danmark, og i en Halvsnes Aar ligesom førte
Herredømmet over os, var al Kvindevirksomhed i religiøs Henseen
de underkuet. Han tilstedte ikke en Gang, at en Søster bad i en For
samling. Midt i Tredserne blev Førster saa afløst af Schmidt; han
ikke blot tillod Søstrene at bede, men han opfordrede dem endog
indtrængende dertil. Saa begyndte vi at sende Søstre paa Kur
sus’er, at sætte dem til Søndags- og Hverdagsskolelærerinder, at
vælge dem til Menighedstjenerinder og som i Kjøbenhavn "Missionærinder”. Ved Konferencen i 1888 mindes jeg ikke en eneste, som
var imod; mange af de tilstedeværende talte for denne Sag og
blandt disse ikke mindst Br. Marius Larsen.
Ved konferencen i 1890 blev det oplyst, at halvdelen af menigheder
ne havde søstervirksomhed i form af "Jomfruforeninger og Syforenin
ger”. Formålet hermed var at skaffe penge til mission. Efter datidens
forhold blev det til store summer, kvinderne skaffede til veje. De 10
foreninger havde således på ét år indsamlet mere end én årsløn til
missionen og "forskjellige goddædige Formaal”. Ved regelmæssige
sammenkomster forarbejdede kvinderne klædningsstykker til brug
ved årlige bortsalg og til fordel for fattige søndagsskolebørn. Desuden
samlede de hjemme penge, som blev afleveret ved kvartalsmøderne.
Formålet var tillige gennem samvær at være hinanden til opmun
tring i forholdet til Gud og til menigheden.
Periodens nye tiltag i søstermissionen kom fra København - ligesom
i søndagsskolearbejdet. I København blev Mathilde Larsen i 1888
valgt af søsterforeningen til at være ”Missionærinde iblandt Søstre
og andre Kvinder, som trænge til Trøst og aandelig Opmuntring, og
hvem Brødre ikke saa godt kunne aflægge Besøg”. Foreningens me
get aktive "formand”, Hanne Møller, skrev:
Ikke saa faa har hørt Evangeliets Forkyndelse igennem den Indby
delse, som ved Søster Mathilde Larsen er udgaaet til dem om at be
søge vore Forsamlinger. Det har været en medvirkende Aarsag til,
at de ved Guds Naade er blevet genfødt til evigt Liv med Gud. Forat
vor Missionærinde kan have nogen timelig Hjælp at yde paa saadanne Steder, hvor hun møder Fattigdom og Mangel, har vi et
maanedligt Symøde (et Dorkasmøde, opkaldt efter Dorkas i Ap.
Gerninger 9:36), ved hvilket vi forarbejder dertil passende Klæd
ningsstykker. Vore Dorkastasker, som indeholder Tøj passende for
en Barselskone og hendes nyfødte Barn, er ogsaa fra først af blevet
udstyret ved disse Symøder.
Sidst i dette årti tog kvinderne i København sygepleje med på pro
grammet. Det skete i nært samarbejde med den allerede i 1893 stifte
de "Syge- og Begravelseskasse”. En sygeplejerske fik til opgave at
yde menighedens medlemmer en billig sygepleje. På Amager vedtog
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søstrene og menigheden ved kvindekredsen ”at komme Syge og Be
trængte til Hjælp og Opmuntring paa forskellig Maade”. Og om ar
bejdet på Nørrebro hed det i en annonce: ”Hjælpen ydes af en Søster
i Menigheden, og den bliver derfor en venskabelig, fortrolig Tjeneste
mod Enhver, rig eller fattig, ung eller gammel, udført i Kristi Kærlig
hed”.
Her gik ordmission og gerningsmission hånd i hånd. Men typisk for
tiden var kvindernes tilbageholdenhed. Hanne Møller skrev:
Kvindernes Arbejde for Guds Rige skal ikke foregaa paa nogen
fremtrædende Vis ved at trænge ind paa Brødres Pladser, thi det
ville være saare langt fra mig at anbefale det hverken paa det verds
lige eller religiøse Omraade, men saaledes at vi paa en stille, beske
den Maade bliver den hjælpende Haand i vore Menigheder. Er det
ikke faldet i vor lod at blive beskikkede til at udføre en Missionær
indes Gerning, lad os saa hver især gøre, hvad vi kan for at understøtte hende i den, selv om det kun er ved at sy og strikke.
Søstermissionen i København blev banebrydende for de øvrige menigheder, der - med Marius Larsens ord! - ”kunne faa Raad i Kjøbenhavn”, om de ønskede det. I 90erne slog søstermissionen dog ikke
igennem på landsplan — den fik ingen fast plads på konferencernes
dagsorden!

Gruppebillede af
"søstre”.
Fotografier af kvinder
fra 1890erne er ikke godt
repræsenteret i Bap
tistsamfundets Arkiv,
der blev grundlagt i 1897
af August Broholm. Her
ses en "Kreds af Søstre,
som har haft Plads i
Ledelsen af Søster
missionen i København
gennem Aarene, samlet
i Menighedshjemmet” i
1913. Fra venstre:
Harriet Christensen,
Klara Rosenius, Selma
Holm, Andrea Jensen,
Emilie Egidiussen, Anna
Baggesen, Anna
Christensen, Johanne
Thomsen og Mathilde
Davidsen.
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Eders kvinder tie
11910 inviterede
menigheden på
Bornholm i dagspressen
til et møde i anledning af
"Moders Dag”. På
opfordring af
redaktionen redegjorde
P. A. Holm for dagens
oprindelse: Det begyndte
i Philadelfia, USA,
med, at en
søndagsskolelærerinde,
Anna Jarvis, mistede
sin mor. På årsdagen for
hendes død besluttede
menigheden at mindes
afdøde for hendes
"Offersind og Fromhed”.
En hvid blomst - helst
en nellike - skulle være
dagens samlingsmærke.
Philadelfia-pressen greb
sagen, og 2. søndag i maj
blev fra 1907 med
ri vende hast fejret i store
dele af USA som
"Mothers Day”. Til
fejringen i Rønne
samledes ca. 400
mennesker - og hermed
var denne dag
introduceret i Danmark.

Spørgsmålet om kvindens ret til at forkynde evangeliet blev drøftet
ved flere lejligheder. I frikirkelige kredse blev kvinderne brugt som
forkyndere, men kun en sjælden gang gav baptisterne sådanne ad
gang til prædikestolen. Men meningerne herom var delte.
Ved konferencens ældstemøde i 1894 drøftede "Brødrene” spørgsmå
let: Er det bibelsk rigtigt, at Kvinden prædiker? På Langeland havde
en kvindelig prædikant besteget prædikestolen - på Bornholm ville
det aldrig ske! P. Olsen førte forsigtigt sit skriftsyn frem:
Det, at bevise enhver Ting afBibelen, er ikke saa lige en Sag; thi der
er jo altid "Skriftsteder”, hvormed man kan møde frem til Forsvar
for en Sag. I dette Tilfælde er det i Virkeligheden saa, at det paa et
Sted ser ud, som Paulus helt forbyder Kvinden at tale og paa et an
det, som om han ansaa det for givet, at hun maatte tale, idet han gi
ver Regler derfor. Samfundsforholdene maa vist her først komme i
Betragtning.
To år senere havde P. Olsens sidste argument bundfældet sig:
Der udtaltes forskellige Anskuelser denne Sag vedrørende. Man
mente dog, at disse Ord særlig var talt og set med Datidens Forhold
og stedlige Skikke for Øje, og at det ville være urigtigt at gøre disse
Ord gældende for vor Tid.
Samme år udgav John Ongman, baptistpræst i Ørebro, skriftet
"Kvindens Ret til at forkynde Evangelium”, et bibelsk og historisk
godt funderet forsvar for kvindens ligestihing med manden i forkyn
dergerningen. En handelsmand ved navn Peter Holm, som tilhørte
Bornholms menighed, oversatte det, lod det trykke og rundsendte
det i menighederne. Søren Hansen, som fejlagtigt troede, at oversæt
teren var formanden for konfe''1
rencens litteratur-komité og den
| bornholmske menigheds forstan
der P. A. Holm, gav skriftet en
’

"Kvindens Ret til
at forkynde
Evangelium”
Nederst på forsiden
findes en henvisning til
Salmernes Bog 68:12.
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varm anbefaling i "Evangeli
sten”. Han udnævnte det til "det
bedste af den Slags, vi endnu har
haft i vor Litteratur”, og han op
fordrede "vore Trossøstre til at
de, hvor Anledning gives, aflæg
ger et Vidnesbyrd, enten det saa
sker i Form af at prædike eller
profetere”!
Redaktøren Hans Larsen kom
menterede anbefalingen forsig
tigt afvisende: ”Om vi som Sam
fund er naaet til at anbefale og
tilskynde Kvinder til at staa
frem i de offentlige Forsamlinger
og prædike, derom tillader vi os
foreløbig en beskeden Tvivl”!
P. A. Holm, som af flere blev ud
lagt som oversætter af skriftet,
måtte fralægge sig ansvaret: ”Da
mange mener, at det er mig, der har oversat Ongmans Skrift, skal
jeg bemærke, at jeg har ingen Lod eller Del deri, og det er sket mig
saavel som Menigheden aldeles uafvidende”! Søren Hansen undrede
sig over, at ”det ongmanske Skrift” havde "skabt Uenighed, Strid og
Undergang i flere Menigheder i Sverrig og tillige vakt lidt Bevægelse
hos Eder paa Bornholm. Saa er vi Jyder mere godmodige og toleran
te!” Selv glædede han sig på gravens rand over, at ”de danske Bapti
ster blev mere og mere tolerante over for den i nævnte Skrift om
handlede Sag”.
Kort efter fulgte et par anonymt konstruerede artikler i "Evangeli
sten”: "Søster Johanne” fra "Straalekøbing” havde skrevet til "Sø
ster Marie”. De tilhørte begge menigheden i ’Taagestrup”, og de var
bedrøvede over, at deres prædikant ”Br. Christen S” ikke troede på,
at kvinder havde ret til at forkynde Guds Ord. "Christen S” svarede,
at Det nye Testamente ikke ligefrem forbød kvinder at prædike, men
at danske baptister endnu ikke behøvede at få søstre ind i den ger
ning:
Næppe nogen af vore duelige og forstandige Søstre føler noget Kald
til at prædike. Der er enkelte, der føler sig kaldede, som hverken
Herren eller Menighederne kan bruge. Saadan, tror jeg, det er med
vore to Søstre fra Taagestrup!

John Ongman
1845-1931
Svensk baptistpræst,
grundlagde i 1908
Ørebro Missionsskole,
fordi han var utilfreds
med undervisningen på
Baptistsamfundets
Missionsskole, Betel
seminariet. Selv gik han
ind for pinsevennernes
syn på tungetale og på
deres opfattelse af
åndsdåben som et tillæg
til frelsesoplevelsen (the
second blessing). Han
optog fra begyndelsen
kvindelige elever på
skolen.
Der kom til at gå over 50
år, før det samme skete
på Betelseminariet.
"Ongman var på mange
måder en omstridt
mand. Han kunne ikke
passes ind i alment
kendte skemaer. Han
gik sin egen vej. Det
største i hans virke var
ikke de ting, han satte i
værk, men den ind
flydelse, han udøvede på
tusinder af unge menne
skers liv, den hellige ild,
han gennem Guds nåde
tændte i så mange
hjerter”.
(N. J. Nordstrom, rektor
ved Betelseminariet).

Denne redaktionelle linie sejrede også på konferencerne. 11898 udtal
te konferencen endog ”paa given Foranledning sin Misbilligelse af, at
Kvinder udretter en Menighedstjeners Gjerning ved Nadverbordet”.
Og da konferencen året efter modtog det hidtil største legat på
20.000 kr. til uddannelse på missionsskolen, var dette oprettet ”til
Fordel for mandlige Elever”.
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På missionsskole
Uddannelsen af prædikanter på den amerikanske missionsskole i
Chicago havde siden 1884 givet dansk baptisme et frisk pust, men nu
kneb det med at finde egnede elevemner. Hjemkommet fra Amerika
i 1890 påviste Søren Hansen "Nødvendigheden af at sende Elever,
hvis vi ikke vilde, at Hjælpen skulde blive holdt tilbage”, hvilket be
tegnedes som ”en haard Straf’.
Alligevel vedtog konferencen i 1893, at det skulle være ”en Sam
funds-sag” at rejse en dansk missionsskole ”for saadanne Brødre,
hvis Stilling og andre Forhold hindrer dem i at rejse til vor Missions
skole i Amerika”. Men meningen var ”ikke at undergrave Skolen i
Chicago”! Nu gjaldt det om at finde balancen mellem det udenland
ske og det hjemlige engagement. Det skete ved at tage prof. N. P.
Jensen med på råd og ved at lægge opgavens løsning hen til ”Den
dansk-amerikanske Missionskomité”. Komitéen tog to initiativer. I
1894 sendte den Marius Larsen på rundrejse ”for at faa de ledende
Brødres Underskrifter paa et Andragende til Missions-Komitéen i
Boston om Hjælp til Oprettelse af en Missionsskole i Danmark med
Prof. N. P. Jensen som Leder”. Men da konferencen samledes i 1895,
begyndte den med at mindes N. P. Jensen, der ”var bleven Hjem
kaldt af Herren”, 41 år gammel. Og Broholm var ikke til stede - ud
sendt af komitéen var han på rundrejse i Amerika "beskæftiget med
at indsamle Penge til denne Sag”. Men tiden var moden:
Mindetavle over pro
fessor N. P.Jensen
Mindetavlen sidder
indmuret i Kirken i
Clarks Grove,
Minnesota. I Kristuskirken i Odense sidder
der ligeledes en
mindetavle over N. P.
Jensen — samt en over
Julius Købner.

Der herskede blandt de forsamlede Brødre en Følelse af, at Tiden
var kommet, da denne Sag burde optages og fremmes med Kraft
iblandt os.
Konferencen vedtog at påbegynde en 3-årig missionsskole i Køben
havn. A. Broholm og P. Olsen valgtes som ledere, den sidstnævnte
som 30-årig forstander. Begge blev samtidig tilknyttet de to nye kø
benhavnske menigheder, Broholm på Frederiksberg, Olsen på Ama
ger. Efter periodens udløb gjorde konferencen status i 1898:
Ialt har 20 Brødre nydt Undervisning paa vor Missionsskole; deraf
har 14 gennemgaaet én Vinters Undervisning, og 6 har studeret totre Vintre. 4 afdem var det første Aar paa Højskolen i Oppelstrup.
Året før havde konferencen drøftet, om missionsskolen skulle gøres
permanent. Marius Larsens afgørende udsagn lød:
Da vi næppe kan ansætte alle de Brødre, som Aar efter Aar kunde
uddannes, og det ogsaa for øjeblikket synes vanskeligt at samle de
nødvendige Penge til Skolens Drift, saa maa nok dette Spørgsmaal
besvares benægtende.
Med udsigt til en missionskole herhjemme, og efter N. P. Jensens
død dalede interessen for Morgan Park. Efter beslutningen om at
gøre en dansk missionsskole til en samfundssag i 1893 var der i det
følgende årti "ingen direkte fra Danmark, der matrikulerede ved
Skolen”. Taknemligheden over den danske missionsskole var til gen
gæld stor:
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Det er med stor Tak til Gud, at vi ser tilbage paa disse Skoleaar; thi
Han har ikke blot givet de fornødne Midler og Kræfter til, at Ger
ningen er blevet udført, men han har styrket og ledet alt i den og
lagt sin Velsignelse til i rigt Maal. Det er vort Haab, at Skolen skal
fortsætte, saa snart flere Midler kan faaes; thi endnu er der flere
blandt vore prædikende Brødre, der ikke blot behøver, men ogsaa
ønsker bibelsk Undervisning for Prædikegerningen, og vort Sam
fund vil stadig behøve flere unge Mænd, som er kaldt af Herren.
I løbet af 90erne aftog kritikken mod enhver form for teologisk ud
dannelse af prædikanterne:
Den Uvilje, man tidligere nærede her i Danmark imod al theoretisk
Uddannelse af Prædikanter, er væsenlig forbi. De allerfleste afos se
Ønskeligheden af, at de Mænd, som skulle optage Gjerningen som
Missionærer, Lærere eller Forstandere, udrustes med Kundskab og
Oplysning.
Diskussionen drejede sig nu om, hvem der skulle uddannes: ”Bør vi
sende unge Brødre til Missionsskolen for at faa dem uddannede til
Prædikanter, eller bør vi sende unge Prædikanter dertil for at uddan
nes til bedre at kunne udfylde deres Kald?” Konferencen valgte det
sidste, idet skolen ”jo ikke er en Prædikantfabrik”. Blandt baptister
blev ingen prædikant, fordi han havde været på skole - ”dette nær
mer sig alt for meget Statskirkesystemet”!

Missxonsskolens elever
og lærere 1895-98
Stående: Johs. Nielsen,
H. P. Nielsen, Erik Dahl,
A. Danielsen, Anders
Næsby.
Siddende: Hans Larsen,
Chr. Larsen, P. Olsen,
A. Broholm, A. Overgaard, M. Larsen.

På højskole
I stedet for at fortsætte missionsskolen besluttede konferencen i
1897, at nu "skulde Højskolen være de danske Baptisters Fællessag”.
Det afgørende udsagn om denne skoleform faldt på konferencen i
1892. Året før var P. Olsen vendt hjem fra Morgan Park. Han talte
som tidligere elev på Kjøng Højskole og på N. P. Jensens vegne:
Vore opvoksende Børn behøve i en Forstand mere end Evangeliet.
Højskolesagen er en ren menneskelig Sag, men Meningen er ikke at
proppe dem fulde afen Bunke Lærdomme, men at udvikle og foræd
le dem. Jeg har sporet dette iblandt saadanne, som have været paa
Højskoler. Se paa vor Ungdom, den har Trang til Oplysning. Lad
os give dem den. Oplysningen følger i Kristendommens Spor.
Samtidig opfordrede Olsen ungdommen til ”at besøge L. Kristoffersens Skole”, men uden den begrundelse, som andre tilføjede: i ste
det for at gaa til de grundtvigianske Højskoler”!

Aalborg Stiftstidende
skrev om indvielsen af
Gistrup-Skolen: ”Den er
Egnens mest monu
mentale Bygning, opført
af røde Mursten efter
Tegning af Tegner ved
Statsbanerne Axel
Roulund af Kjøbenhavn”. Skolen kostede
20.000 kr. incl. grunden.
P. Olsen sagde ved
indvielsen: ”Vi skriver
som Overskrift af vor
Skoles Gjeming: ’Tkke
for Skolen, men for
Livet”, men vi mindes
tillige Salomons Ord:
"Herrens Frygt er
Visdom!”"
L. K. Kristoffersen: ”Vi
vil hjælpe til at opelske
det gode og kue det onde
og at give de unge et Stød
fremad i god Retning,
saa at de kunde blive
retvendt i Livet - bedre
Mennesker med Kjærlighed til alt, hvad der er
sandt og godt. Dertil give
Vor Herre saa sin Kraft
og Velsignelse”.
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Olsen hentydede til en annonce i "Evangelisten”, som friskolelærer
L. K. Kristoffersen, Oppelstrup, indrykkede i efteråret 1890. Heri
indbød han til et 3-måneders højskoleophold. I løbet af 90erne afholdt
han 8 vinterkurser med omkring 100 elever. Undervisningen foregik
i samme lokale som hans hverdagsskole, blot med et tæppe imellem.
Forløberen for Baptistsamfundets højskole havde set dagens lys. I
1893 overlod konferencen på P. Olsens forslag højskolesagen til ”de
nørrejyske Menigheder”, idet ”vi faa ikke Sjælland med til en fælles
Højskole”! Først 4 år senere blev højskolen antaget som ”de danske
Baptisters Fællessag”. I mellemtiden havde missionsskolen gjort høj
skolen nødvendig. I 1896 fastslog konferencen:
Højskolen ophjælpes og ordnes saa den kan blive, hvad den bør
være, nemlig en Uddannelsesskole for vore unge Mænd og Kvinder
og en Forberedelsesskole for vore vordende Missionærer.

Om sammenhængen mellem
missionsskole og højskole vedtog
konferencen, at "Højskolen op
hjælpes med Missionsskolen”.
Det første af de 3 studieår på
missionsskolen skulle finde sted
på L. K. Kristoffersens højskole i
Oppelstrup:
Ved at sende de 3-aarige Ele
ver det første Aar paa Højskole
har man først og fremmest opnaaet at skaffe Plads til det af
sluttende Kursus for ældre
Brødre paa Missionsskolen i
København, men Bestemmel
sen er ogsaa taget for, at Højskolen ad den Vej kan blive forbundet
med Missionsskolesagen og derved løftet og udvidet til fuldt at
kunne tilfredsstille vort Tarv med hensyn til Højskoleuddannelse
for vor Ungdom.
På konferencen i 1897 var tiden inde til handling. Det vedtoges at
knytte P. Olsen og L. K. Kristoffersen sideordnet til skolen. Olsen fik
til opgave på fællesmissionens regning ”at læse til de nødvendige Ek
saminer for at styrke Højskolens Anseelse udadtil", og Kristoffersen
sendtes på landbrugsskole. En højskolekomité blev valgt; denne fik
Torderup-bonden Anders Næsby som formand, idet det vedtoges, at
"Skolen bliver i Jylland og muligvis i Sydaalborg Menighed”. Det lå i
luften, at stedet skulle være i nærheden af Oppelstrup, hvor Kristof
fersen havde gjort pionérarbejdet. I det følgende konferenceår tegne
des højskoleaktier i menighederne, således at konferencen i 1898
kunne vedtage jordkøb ved Gistrup - og fastsætte indvielsesdagen til
1. november 1899.1 åbningstalen udtalte den nybagte student Olsen
som skolens "Forstander udadtil”:

L. K. Kristoffersen
1857-1935
Landbrugsmedhjælper
1871-80, lærerkursus
1880 hos hverdagsskolelærer Jørgen Peter
Hansen i Oppelstrup,
højskolekursus i
Fjellerad 1881, lærer
ved hverdagsskolen i
Oppelstrup 1881-99,
højskoleafdeling samme
sted 1891-98, forstander
for højskolen i Gistrup
sammen med P. Olsen
1899-1909, enefor
stander 1909-13,
derefter lærer, indtil
skolen i 1928 flyttede til
Tølløse. Kristoffersen
var tillige ordineret
lægprædikant og vir
kede som sådan både i
Sydaalborg menighed
og i nabomenighederne.
Ved hans død udtalte
ungdomssekretær
P. Rasmussen:
”L. K. Kristoffersen var
en Mand med rige,
naturlige Evner. Han
var det længste Stykke
en self made mand.
Trofast Børneven.
Banebryder for de
danske Baptisters Høj
skolesag. En nidkær,
men ydmyg Missions
arbejder. En Guds Gave
til de danske Baptister”.

Denne Skole er ikke bygget for at gøre Propaganda; til Propaganda
har vi andre og mere formaalstjenlige Midler. Den er bygget for vor
egen Ungdom, for at den maa faa en klarere Tanke, et videre Syn og
en dybere Forstaaelse afLivet. Men saa skal ved Siden heraf enhver
ung Mand og Kvinde være hjertelig velkommen til under dette Tag
at dele alle de Goder med os, som vi ejer. Naturligvis vil Undervis
ningen saavel som Livet her faa sin egen Farvetone; men derfor skal
der alligevel herske den fuldeste Religionsfrihed indenfor disse
Mure. Der er meget godt oppe i vor Tid. Men der er store, bærende
Tanker, som vor Tids ledende Aander lægger saare ringe Vægt paa.
Det er Guds Tanker. Disse Tanker underligger det Livssyn, som
med Guds Hjælp vil komme til at raade her.
To af "seks store Missionsgrene” havde hjulpet hinanden gennem
90erne, men højskolen vandt terræn på missionsskolens bekostning.
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Nganga ambuka
Gennem flere år havde danske baptister indsamlet bidrag til fordel
for hedningemissionen og sendt dem via ”The American Baptist Missionary Union”. Denne havde i 1884 overtaget missionsarbejdet
langs Congofloden i Afrika, hvor det engelske missionsselskab ’The
Livingstone Inland Mission” i 1878 havde påbegyndt missionsarbej
de i David Livingstones fodspor.
Ved konferencen i 1888 blev det meddelt, at Emanuel Broholm, som
nu ”er udgaaet fra Skolen i Morgan Park, agter at rejse til Kongostaten i Afrika som Missionær”. Konferencen vedtog, at danske bapti
ster ville betragte Broholm som ”vor Missionær” og derfor årbgt støt
te hedningemissionen med $ 200 (en dansk prædikants årsløn). Efter
ordination i København blev Broholm udsendt i september 1888 og
ankom til Nedre Congo sidst i november efter syv ugers besværlig
rejse. Et par hundrede kilometer oppe ad Congofloden sluttede han
sig til missionens pionérmissionærer Mathilde og Peter Frederiksen.
Hun var norsk, han dansk og oprindeligt udsendt af ”The Livingsto
ne Inland Mission”.

Sina Nielsen
1865-1901
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Efter godt et års samarbejde rejste Broholm og Frederiksen længere
ind i landet for ”paa en hel ny uopdyrket Plads at plante Evangeliets
Banner ved at oprette en ny Missionsstation”. Det blev i byen Kin- 1
jila. Efter ankomsten skrev Broholm: "Herfra kan vi naa mindst 22
Byer i 8 engelske Miles Omkreds - en Arbejdsmark af 2000 engelske
Kvadrat-Mil, hvor der ingen Missionærer har været”. Frederiksen
måtte straks efter rejse til Norge - hans hustru var syg og måtte un
der kyndig lægebehandling. Broholm blev således alene i Kinjila. I
1890 skrev han:
Her har jeg bygget mig en lille Missionsstation og haaber at kunne
naa et Hundrede Landsbyer med Evangeliet. Jeg besøger Byerne én
efter én og forkynder for Folket: "Guds Rige er kommet nær til
Eder”. I den forløbne Tid har jeg været Evangelist, Læge, Skolelæ
rer, Sproggransker, Bygmester, Murer, Tømrer, Smed, Snedker,
Gartner, Handelsmand og Kok. Paa den Maade har jeg nu bygget
tre Huse. Folket her er nedsunket i dyb hedensk Mørke. Saaledes
maa enhver, der er mistænkt for en Forbrydelse, drikke Gift for at
bevise sin Uskyldighed. Kvinderne bliver af de fleste her kun be
tragtet som en Handelsvare, som man køber og sælger, naar man
vil. Længere inde i Kongo lever Befolkningen i et endnu større Mør
ke. Her behøves i det allermindste 100 Missionærer.

Chr. Nielsen
1858-1901

Broholm byggede straks en Mile skole; elevtallet steg efterhånden til
24, af hvilke en del boede på skolen. De fulgte ham på hans missions
ture til de omliggende landsbyer. De indfødte kaldte den hvide mand
"Nganga ambuka” (Præsten, der helbreder), fordi han gav de syge
medicin og forbandt deres sår. 11891 blev de første fire drenge døbt førstegrøden af den nye mission. Men at være pionérmissionær på
”Det mørke Fastland” var ikke uden risiko. Blandt de første 60 mis
sionærer, der blev udsendt fra Amerika, døde 1/3 efter meget korte
ophold i Congo, 1/3 vendte tilbage nedbrudte og syge efter kort tid i
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tjenesten, mens den sidste trediedel udholdt pionérlivets bar
ske vilkår. Broholm befandt sig
iblandt de første - han døde af
malaria i efteråret 1891. Menig
hedernes søndagsskoler her
hjemme samlede ind til en dansk
granitsten, som sendtes til Congo.
Broholms liv satte spor blandt
danske baptister. På konferen
cen i 1892 blev det fastslået, at
"Hedningemission er en lige saa
vigtig Sag for os som vor egen
Mission”. Samtidig blev det ved
taget, at konferencen ville støtte
Sina og Christian Nielsen, der efter uddannelse i Morgan Park var
parate til at fortsætte Broholms arbejde. Kort før udgangen af
90erne bekræftede konferencen atter lønnens størrelse ($ 200). Men
Sina og Chr. Nielsens helbred var nedbrudt - de døde begge i 1901 ef
ter ni års virke for Congos frelse. Dog havde arbejdet båret frugt - en
menighed på knap 700 medlemmer i Kinjila.
Andre ønskede at udforske missionsmulighederne nordover. I 1899
foreslog Gotfred Pedersen mission på Færøerne. Konferencen vedtog,
”at Gotfred Pedersen gør en Rejse til Færøerne for at undersøge for
holdene for en mulig Missionsvirksomhed dér”.

Emanuel Broholm
1858-1891
Morgan Park 1885-88.
Da budskabet om
Broholms død nåede
Danmark i 1892,
samlede de danske
søndagsskolebørn penge
til en gravsten. De
indfødte forfattede
inskription til stenen på
deres eget sprog. De
sluttede med 1. Joh.
3,16: "Derved har vi lært
kærligheden at kende,
at HAN satte sit liv til
for os”.

Missionsstationen
i Kinjila 1890
Broholm lavede selv
udkastet til denne
tegning og sendte den
hjem sammen med en
forklaring: "Min Dreng
er ifærd med at koge
Middagsmaden; naar
det er Regnvejr, saa
koger han i Huset
bagved. En Indfødt, som
er kommen, lytter til
Guds Ord, som jeg
oplæser. Der er en
anden, som er ifærd med
at klatre op i et
Palmetræ for at plukke
Palmenødder. Huset ved
Palmetræet er Drenge
nes Hus. I vil ogsaa se, at
Hønsehuset er sat paa
fire Stænger for at holde
Slanger og andre
skadelige Krybdyr
borte”.
Broholm boede i teltet de
første måneder, indtil
han fik bygget sit eget
hus.
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Den største fare
I kølvandet på de
historiske udgivelser
fulgte selvransagelsen
blandt baptisterne. I
1897 udtalte konfe
rencen, at den "ikke
billigede den Behand
ling, P. Mønster havde
været Gjenstand for der var handlet uret
færdigt mod P. Mønster”.
En uddybning af dette
udsagn var der desværre
ingen, der gav.
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"Nationaltidende” bragte midt i 90erne en anmeldelse, hvori bladet
fastslog, at ”den største Fare” for baptisternes udbredelse kom fra
deres skriftmission. Det var rigtigt set. Netop her satsede konferen
cen hårdt år efter år. I 1889 blev der dannet en "Literatur-Komité,
som i Forening med Evangelistens Redaktører have at varetage Literatursagen”. I denne komité sad både Hans Larsen, A. Broholm og
P. Olsen i det meste af perioden. Straks vedtoges det, at København
skulle være "Centralpunkt” for arbejdet, og Hans Larsen blev ar
bejdskraften - året før havde nemlig han udtalt: ”Vi maa ind i nye
Former, vi maa have bestemt Plan og kraftig Sammenslutning i vor
Literaturmission”!
Salgsarbejdet i menighederne blev intensiveret fra 1890, idet hver
menighed nu skulle ”faa en Broder eller Søster til at være som en
slags Agent i denne Sag”! Og slagordet "enhver Baptist en Kolpor
tør” satte sig fast i medlemmernes bevidsthed. I 1897 vedtog konfe
rencen at indsamle ”en aarlig Kollekt for vor Skriftmission den første
Søndag i November”. Omsætningen steg år efter år; omtalen ligele
des. Et år fyldte rapporten og samtalen om skriftmissionen en trediedel af konferenceprotokollen! Hans Larsen kunne med tilfredshed
notere, at ”der har næppe nogensinde før været større Interesse for
vor Skriftmission end netop nu”.
"Evangelisten” blev fra 1890 ændret til en 14-dags-udgivelse i stedet
for at være et månedsblad. Og fra år 1900 blev den et ugeblad. Hans
Larsen stod bag rejsningen af bladet, fra 1890 som den aldrende
Niels Larsens medredaktør og fra 1896 som eneredaktør. Der var
enighed om, at bladet skulle skrives for baptister; opgaven udadtil
skulle løses ved hjælp af traktater. Redaktøren tilskyndede til kritik
af bladet og bad om gode råd til forbedringer. Ret overraskende i ti
den stillede nogle læsere spørgsmålstegn ved værdien af "opbyggeli
ge Historier” - bladet skulle være præget af ”Saa siger Herren” og
"Dette er Sandhed”!
Det blev litteraturkomitéens opgave at forsyne de øvrige missions
grene med de midler, som missionen behøvede. Menighedernes fæl
lesmission behøvede traktater. Disse tryktes i oplag på 100-200.000
eksemplarer, og ofte udkom der 10-15 forskellige traktater årligt.
Traktaternes emnevalg varierede - "omvendelsesskrifter” til masse
spredning tegnede sig for de største oplag, tæt efterfulgt af "lære- og
forsvarsskrifter”. Mission ud fra søndags- og hverdagsskoler behøve
de materialer til lærerne, børneblade og tavleplaner. Interessen for
hedningemissionen skabte afsætning for en serie af "Missionshistoriske Smaaskrifter”. Det første udkom i anledning af 100-årsjubilæet i
1892 ”til Mindet om en af de betydningsfuldeste Begivenheder i den
nyere Tids Missionshistorie” — W. Careys komme til Indien. Lokal
missionen ud fra kapeller og hjem krævede også deres - "Troens
Stemme” udkom i tredie oplag (5000 eksemplarer), og ”Den nye Hosanna” kom som missions- og søndagsskolesangbog (i 10.000 ek
semplarer) med "Sange til livlige og tiltalende Melodier”. Den angelsaksiske vækkelsessang fulgte med orienteringen mod vest.
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I den danske baptisme var tredie generation på vej ind i arbejdet.
Derfor måtte der nu blive brug for Søren Hansens ”De danske Bapti
sters Historie”, som P. Olsen udgav i 1896. Drejningen mod ameri
kanske baptister nødvendiggjorde også en udgave af verdensbaptismens historie. I 1895 udkom derfor en fremstilling herom af H. C.
Vedder, oversat af P. Olsen.
I sidste halvdel af 90erne tog litteraturkomitéen de forberedende
skridt til ”en for Alle tilgængelig Boghandel” og til oprettelsen af et
forlag. Fra 1899 fik alle traktater påtrykt "Dansk Baptistforlag”. In
gen skulle være i tvivl - udgivelserne var danske og fra Baptistsam
fundet. I 1897 vedtog konferencen at oprette ”en historisk Samling
for de danske Baptister” - deres arkiv havde set dagens lys.
Litteraturmissionen havde sin glansperiode. P. Olsen havde dog et
syrligt drops til sine trosfæller:
Den største Hindring for vor Skriftmission er den ringe Sans for
virkelig Læsning blandt vore Søskende; den Hindring burde vi alle
med forenede Kræfter arbejde paa at fjærne ...
Fotomontage af nogle af
de traktater, som blev
udgivet i 1890erne. De
er alle valgt blandt de
apologetiske, der skulle
forsvare og udbrede
Baptistsamfundets tros
opfattelse.
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Teologisk profil
Efter at konferencen i 1888 havde antaget Niels Larsens udkast til
Forenings-Statutter og i 90erne antaget den ene missionsgren efter
den anden som Fællesmission, opstod spørgsmålet om Foreningens
teologiske grundlag. Statutternes § 2 fastslog:
Foreningens fælles Grundlag er den hellige Skrifts kanoniske Bø
ger. Som et kortfattet og forklarende Udtryk deraf vedkjender den
sig den af Baptisterne i Almindelighed antagne Troesbekjendelse.
Spørgsmålet var nu, om Foreningen fortsat skulle antage Det tyske
Forbunds bekendelse, efter at den var udtrådt af Forbundet, eller om
den amerikanske ”New Hampshire”-bekendelse skulle være tros
grundlaget. Det bedste argument for den sidstnævnte lød:
Vi sende vore Brødre til Amerika for at modtage Undervisning, og
det er en Selvfølge, at de indsuge de amerikanske Baptisters
Grundsætninger.
I begyndelsen af 90erne cirkulerede begge bekendelser i menigheder
ne i nye prøveoversættelser, som konferencen havde besluttet udgi
vet ”til Sammenligning”. På konferencen i 1891, hvor der skulle være
truffet en afgørende beslutning, blev det vedtaget "efter nogen Dis
kussion at udsætte Sagen indtil videre”. Vedtagelsen kom aldrig.
Men livet banede vej for læren. Ifølge 1888-Statutternes § 8 kunne en
nystiftet menighed kun blive optaget i Foreningen, hvis dens "Stiftel
se paa Grundlag af den fælles Troesbekjendelse bliver anmeldt for
Foreningens Konferentse”. Amager menigheds stiftelse i 1891 blev
prøvestenen. Med Broholm i spidsen mødte menigheden naturligvis
frem med den amerikanske "New Hampshire Confession”, og menig
heden blev modtaget uden sværdslag.
Søren Hansen foretog en sammenligning mellem de to bekendelser
og fastslog, at artiklen ”om Udvælgelse til Salighed” i den tyske be
kendelse ”i meget høj Grad var kalvinistisk, idet udelukkende Guds
frelsende Naade betones, medens Menneskets Vilje helt lades ude af
Betragtning”. Her var den amerikanske "langt mere Tilfredsstillen
de”. Heri blev det understreget, at mennesket "faldt ved frivillig
Overtrædelse”, at "Frelsens Velsignelse tilbydes alle frit gjennem
Evangebet”, og ”at intet hindrer den allerstørste Synders Frelse her
paa Jorden, undtagen hans egen frivillige Forkastelse af Evange
liet”. Guds evige beslutning er derfor "fuldkommen forenelig med
Menneskets Handlefrihed”.
I øvrigt havde sådanne teologiske overvejelser tabt deres interesse.
Da konferencen i 1897 samledes i Oure, påpegede Broholm ”de store
Forandringer, Tiden har medført” og anførte med overbærenhed, at
den første konference i Oure i 1869 drøftede Guds nådevalg så in
tenst, at "mere end 15 Sider af den 48 Sider store Redegjørelse er Re
ferat af en Diskussion om Udvælgelseslæren”!
Der var dog også læremæssige sandheder, der burde fastholdes. Bap
tisternes dåb skulle stadig være betingelsen for nadverfejring i me-
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nighederne. Dette blev markeret i 1895 ved udgivelsen af Købners
skrift om "Forbindelsen mellem Daab og Nadvere". Om det åbne nad
verbord og barnedåben hed det:
Den sidstnævnte er fremgået af Kjærligheden til Børnene og den
førstnævnte af Kjærlighed til Brødrene. Det første Spørgsmaal er
ikke: Hvad kan efter min Bedømmelse tjene til Forening med alle
Brødre, men: Hvad er Herrens Orden; hvilket Eksempel har han gi
vet sine Apostle1? Overalt finder vi Prædiken, Tro og Daab; ingen
Steder Prædiken, Tro og Nadvere. Det første, Herren har befalet ef
ter Troen, er Daaben; derfor kan Nadveren aldrig blive andet end
det andet. Vi finder endnu sammenligningsvis kun et lille Antal af
Guds Børn, med hvilke vi formedelst Menighedsforfatning, Daab
og Nadvere, kan være ét Legeme; men vi finder et meget større An
tal af saadanne, med hvilke vi kan og bør være én Aand, ét Hjærte
og én Sjæl.

Baptisternes
Troesbekjendelse
(forsiden)
I forordet til den danske
New-Hampshirebekendelse hed det om
Den hellige Skrift, at
den var ”den højeste
Rettesnor, hvorefter alle
Menneskers Hand
linger, Tro og Meninger
bør prøves”. Derfor
kunne trosbekendelsen
"ikke paatvinges nogen,
og den kan under ingen
Omstændigheder
hverken stilles i Stedet
for eller i Rang med Guds
aabenbarede Ord”. Når
Trosbekendelsen
alligevel blev udgivet,
skyldtes det hensynet
både til modstandere og
trosfæller:
"Konfessionen er at
betragte baade som et
Forsvarsskrift og som et
Bekjendelsesskrift, idet
den dels søger at
tilbagevise falske
Beskyldninger og dels at
yde Vejledning til
enhver Sandheds
søgende”.
Fotokopi af annoncen
”Se her!”
Evangelisten 1891.

Den calvinske tanke, at Guds forherligelse og ære går forud for fæl
lesskabet i Kristus og menneskers frelse, håndhævedes stadig. Mari
us Larsen kridtede prioriteringerne op på konferencen i 1890. Han
ville uden at fremkalde strid gå i rette med lægfolk, der havde hæv
det, at det højeste mål i missionsarbejdet var "Sjæles Frelse”. Marius
Larsen protesterede: ”Det er Guds Ære og Forherligelse, der staar
over alt andet. Vi bør gøre, hvad der forherliger Guds Navn. Hvad
Gud har gjort, det har han gjort for sin Æres skyld”. ”Vi er vist Alle
enige”, svarede konferencen!
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Gennem tvivl
Jil Fritænkerne
Vi afviser ikke Bibelkritiken, vi indbyder
den. Vi lægger Bibelen
frem for Eder til
Undersøgelse. Kom med
elektrisk Lys, hvis I har
det - eller med Gasblus i
mangel heraf. Kom med
Eders Petroleums
lamper, Eders Oljelamper, Tranlamper,
Tællelys - og har en eller
anden kun en Praas, saa
kom med den med.
Lad Lyset af alle disse
bestraale Bibelen,
undersøg den, skær i den
med Eders Dissektions
knive. Er det et Aadsel,
da er vi rede til at
begrave den; men har
den Levedygtighed, er
den den for svundne og
for kommende Tider
vigtigste Faktor i
Verdensudviklingen, da
bøj Eder for den, og
anerkjend den!
P. Olsen, ca. 1890.

Tidens aktuelle spørgsmål af videnskabelig og politisk art blev sjæl
dent drøftet på konferencerne i 90erne. Horisonten var den bibelte
ologiske, og bibelsynet var ærbødigt konservativt. I dette lignede un
dervisningen på Morgan Park den hidtidige indflydelse fra Ham
burg. Påvirket af dette kom P. Olsen hjem fra Chicago i 1891.
Efter kun kort tid herhjemme løb han ind i en intellektuel krise i mø
det med den historisk-kritiske bibelforskning, darwinismen og soci
alismen. I samtiden var det umuligt at dele krisen med kollegaer.
Han skrev sig igennem den - og 20 år senere udgav han disse "Breve
til to unge Tvivlere” pseudonymt. Derfor så bogen "Gennem Tvivl” af
Johannes Bakkeby først dagens lys i 1913 - men ikke udgivet på
"Baptisternes Forlag”! I forordet skrev Olsen:
Disse "Breve” rummerover Tyve Aars Oplevelser. Først Kampe, si
den rolige Overvejelser. Men Alt, hvad de indeholder, er levet.
Mens Indre Missions høvding V. Beck i 1896 tordnede "Paa Knæ,
Professorer, for Den hellige Skrift” i et opgør med den historisk-kri
tiske bibelforskning, gik Olsen anderledes til værks. Offentligt gik
han langt på konferencen i 1893: ”Jeg mener, at det gamle Testa
mente viser os mange Ting om Guds Naade, men det nye Testamente
er vor eneste Regel og Rettesnor”. Dette udfoldede han i sit pseudonyme skrift ved at fastslå, at "Kærnen i Kristendomslivet er et per
sonligt Forhold til Jesus Kristus”. Herpå opstillede han de to emner,
som er den kristne forkyndelses indhold - "Skildringen af Guds God
hed og Naade” og "de etiske Krav”. På denne baggrund kunne han
sige:
Min Bibelteori er, at skønt Bibelen er en guddommelig Aabenbaring, saa rummer den dog ogsaa et stærkt menneskeligt Element, og
det er vel Skyld i adskillige af de Vanskeligheder, som jeg ikke kan
løse.
JOHANNES BAKKEBY

GENNEM TVIVL Ina Toldam Olsen
1886-1976
Medhjælper ved
Baptisternes Forlag og
boghandel i København
1903-05, Gistrup
Højskole 1905-06,
udlandsophold England
1906-08 og Florida 191115, ansat ved Gads
Forlag 1918-25, gift med
P. Olsen 1925, med
redaktør af Baptisternes
Ugeblad 1938-52,
B aptistsamfundets
hovedkasserer 1939-54
og forlagsbestyrer
1941-54.
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BREVE
TIL TO UNGE TVIVLERE
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KØBENHAVN
FORLAGT AF V. PIOS BOGHANDEL
(POVL BRAVNER)
1913

Om den bibelske skabelsesberetning hævdede Olsen, at budskabet
ikke stod og faldt med beretningens historiske karakter. Skabelses
beretningen kunne udmærket ”grunde sig på et Syn” eller være for
talt i "Folkesagnets Dragt”. Heller ikke Darwins udviklingslære
kunne ryste Olsen: "Skabelsesberetningen docerer vel ingen Udvik
lingslære; men jeg synes, den lader rigelig Plads aaben til den”. Ja,
Olsen anerkendte ligefrem udviklingslæren, fordi ”den løser langt
flere Knuder end nogen anden Hypotese”. Afkristne ledere kan kun
forlanges,
at de møder et Resultat af grundigt og alvorligt videnskabeligt Ar
bejde med Besindighed og Ro. Er det af Mennesker, vil det falde
bort af sig selv; er det Sandhed, saa kan det ikke i Virkeligheden
stride mod Kristendommen.
Olsens holdning til de social-etiske spørgsmål var også overraskende:
Europa har engang oplevet en Reformation. Men den var, hvor store
Værdier den end bragte, i mange Henseender mest af dogmatisk og
politisk Natur, det sidste endda i reaktionær Retning. Der tiltræn
ges en ny, dyb Reformation - af det kristne Liv. Blev Hjerterne dybt
grebne af den sande Kærlighedens Evangelium, som det findes i
Det nye Testamente, saa vilde der ske mærkelige Ting. De Kristne
blev da ogsaa Forkæmpere for et virkeligt Broderskab mellem Men
neskene. "Socialisme” kan De gerne kalde det; thi jeg mener et Bro
derskab, som giver sig et fuldgyldigt Udtryk i det sociale Liv. Men
samtidigt med Hjerternes Grebethed maatte der en Udluftning af
Tanker og Begreber til. Thi et Hoved, der er fyldt med Fordomme,
kan selv det bedste Hjerte ingen Vej komme med!

Forside af bogen
"Gennem Tvivl”
(nederst side 194)
Om de to unge tvivlere
skrev P. Olsen i
forbindelse med bogens
udgivelse i 1913 til
Hansigne (Ina)
Jørgensen Toldam: "Dit
lille Fæ - saa Du kan
ikke se, at det meste af
Frk. P. er Dig selv! Hvad
der ikke er Dig, er en
Komposition af, hvad
jeg tænker mig
intelligente unge
Kvinder vilde mene og
sige. Bogens unge Mand
er vist nærmest skabt ud
af mine egne Oplevelser
- er altsaa mig selv paa
en Maade, eller hvis han
ikke er mig selv, saa tror
jeg snarere, at han ogsaa
er en Dig!”

Det mest originale afsnit handlede om Olsens "Problem-Arkiv”. Or
det var hans egen opfindelse:
Jeg har lært, at man skal være ærlig mod sig selv og loyal over for
alt, hvad der anbefaler sig som Sandhed. Jeg har lært at være ban
ge for to Genveje til Problemernes Løsning, baade den negative, som
bestaar i Opgivelsen af den Aandelige Værdi, Problemet er Udtryk
for, og den positive, som ved mislig Omgang med Sandheden i en
Hast bortskaffer alle Vanskeligheder. Hellere lade Problemerne
staa uløste saa. Jeg tror, at det er overmaade praktisk at have et
Sted i sin Bevidsthed som et Slags særligt "Problem-Arkiv”, hvor
man henlægger saadanne Spørgsmål, som man alligevel ikke kan
gøre noget ved, og som derfor ved altid at være fremme blot øder ens
Kraft og Tid. Naar man saa engang imellem ganske frygtløs tager
dem frem og ser paa dem, vil man ofte finde, at de ligesom af sig
selv er gledet deres Løsning nærmere eller ogsaa har de ophørt at
have noget afskrækkende ved sig længere.
Den intellektuelle krise blev overvundet. Og kort efter århundred
skiftet lukkede Olsen sit problemarkiv op for baptisterne.
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Polemiske opgør
Undtagelsen, der
bekræftede regelen i
90ernes polemiske
opgør, kom fra Nr.
Eskilstrup, hvor
sognepræsten fra
Soderup i 1896 an
modede om at fa lov til at
tale i baptisternes kapel
”Elim”. Han sagde: ”Der
er meget, som adskiller
os, men det, der sam
menbinder, er dog
Tusinde Gange større,
nemlig Troen paa den
Herre Jesus. Jeg er ikke
kommet for at rippe op i
det, som adskiller. Det
gælder om at bygge
sammen paa den fælles
Grund”. Derpå holdt han
et foredrag om Jesus som
alle kristnes ypperste
præst. Den holdning var
velhørt blandt bap
tisterne landet over.

På konferencen i 1887 blev spørgsmålet om, hvordan ”vi skulde for
holde os over for andre (kristne) Partier” drøftet. Jensen-Bælum sva
rede mest markant:
Det komme an paa, om de lægge hele deres Frelse i Christus. Gjøre
de det, da have vi vor Christendom tilfælles med dem, selv om vi
ikke kunne have Husholdning tilfælles med dem. Men en anden
Sag er det med dem, som have deres Frelse i Daaben, i Kirken, i
Sabbaten eller hvad Andet, man nu kan beraabe sig paa. Dem bør
man ikke have noget tilfælles med.
90eme blev et langt polemisk opgør til næsten alle sider - på møder,
i aviser og pjecer. Baptisterne provokerede ofte debatten, der under
tiden blev varm og ophidset, sjældnere sober og afklarende.
Opgøret med selve folkekirketanken fik ny næring i 1895, da Littera
tur-Komitéen udgav pjecen "Tilhører du Kristi Menighed?” Heri blev
det lutherske "verdslige Statskirkesamfund” målt med Bibelens ud
sagn om "Kristi Menighed” - og kom selvfølgelig til kort: Den luther
ske Kirke "styres ved verdslig Magt”, den ”højere Gejstlighed udøver
i Forening med den verdslige Magt et Herredømme over Menighe
den”, den "bruger Guds Ord som en Handelsvare ved at forlange
klækkelig Betaling for at prædike ved en Begravelse, Vielse eller
naar et Barn skal i Kirke”, den "døber Alle uden Menneskets Viden
de og ofte i sovende Tilstand”, den "konfirmerer Mængden ved 14Aarsalderen og bringer dem således til at lyve baade for Gud og Men
nesker” — saa man maa "højligen undres over, at ærlige og sandheds
søgende Mennesker kan lære, at Statskirken er Guds Menighed”!
Af de kirkelige retninger havde mange grundtvigianere en ”Gudsfrygt der er den samme, som findes blandt os”, mente P. Olsen, men
"den er bygget sammen med saa meget som er os fremmed”. Proble
met her var synet på Skriften. Når sognepræsten i Tølløse på et de
batmøde i 1894 kunne sige: "Den hellige Skrift er ikke min Prøve
sten. Livskilderne er Ordet i Daaben og Nadveren, der har lydt i Her
rens Menighed til alle Tider. Bibelen er for mig en god Oplysnings
bog”, så måtte Lars Andersen svare: "Al Diskussion er unødvendig,
da vore Grundanskuelser er saa forskellige”.
Samtaler med Indre Mission blev ofte til rene skænderier. Vilh. Beck
var ikke mindst skyld i dette. Barnedåben var stridens æble. De bi
belske skrifter var det fælles udgangspunkt, men med dem i hånden
talte Beck om "de ugudelige Baptister”, der alle "ville gaa til Helvede
paa Grund af deres Daabslære”. Denne melding fra Grejsdalen i 1891
vakte opsigt. Ikke underligt, at Olsen året efter konstaterede: "Den
ne grænseløse Intolerance er Den indre Missions værste Skyggeside;
og det er især Præsterne, der fostrer den”.
Lokalt blev der arrangeret diskussionsmøder over det meste af lan
det - ofte i kølvandet af konferencerne eller den rejsende baptistmis
sionær. Møderne varede 4-5 timer og blev besøgt af mange hundrede
lyttende deltagere. L. K. Kristoffersen sluttede sin omtale af et så

196

dant møde i Vindblæs med følgende snert: "Præsten havde vel nok
Ordet de 2/3 af Tiden; men der skal selvfølgelig ogsaa megen Tid til
for at faa saadan Lære ud af Skriften, som aldeles ikke er deri!”
Inden for frikirkerne blev det især til et opgør med adventisterne om
sabbaten. Søndagens strenge helligholdelse blandt baptisterne blev i
den tyske bekendelse begrundet ud fra Moseloven. Men så havde ad
ventisterne jo ret - Loven talte om "Løverdagen”. Litteratur-Komi
téen tog derfor anledning til i 1895 at udgive en traktat med titlen
’Til Belysning af Syvendedags-Adventismen”. Pjecen skulle især
have ”sin Mission blandt vore egne Søskende”! Begrundelsen for søn
dagens helligholdelse blev nu Herrens opstandelse samt apostlenes
og de første kristnes eksempel. ”Vore Modstandere, Adventisterne,
have bidraget til at aabne vore Øjne”, konstaterede Søren Hansen
med tilfredshed.
Da den reviderede udgave af Det nye Testamente udkom i 1895, op
stod der polemik om oversættelsen af missionsbefalingen, idet luthe
ranerne ville gøre mennesker til Kristi "Disciple ved at døbe dem
Litteratur-Komitéen udgav derfor P. Olsens velargumenterende pje
ce "Jesu store Missionsbefaling”, hvori han sluttede:
Visselig vil Fremtiden, dersom denne Oversættelse bliver fastholdt,
vise, hvilke dødbringende Følger en saadan Forvanskning af
Grundforholdet i den kristelige Virksomhed fører med sig.
Stangebaptllier", W W mimi"
Se Blening, at be .ffe ubbalg
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tomme til fulb ftlarbeb ober Saftig 9 Sjter biSfe alminbelige ©etragtninger
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Flere dagblade bragte
oplysende artikler om
religiøse minoriteter i
1890erne. Ofte var de
uden den store præcision
og undertiden behæftet
med fejl om baptismen,
der blev skildret i
polemiske vendinger.
Her ses et eksempel fra
Randers Venstreblad
19. november 1900.
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Straffet bøn og salmesang
I begravelsessageme
var både juristernes og
pressens sympati hos
baptisterne. Således
skrev Vendsyssel
Tidende om
M. Jørgensen Toldamsagen under over
skriften "Straffet bøn og
salmesang”: De præster
er nogle underlige
mennesker. Deres
opgave består i at få folk
til at bede og synge
salmer, og det går
forresten småt nok med
deres håndtering, men
når den så endelig
lykkes, fører de dem for
domstolen for at få dem
straffet, der foretager
sig noget sådant. Hvad
skal man mene om den
slags præster?

I 1889 vedtog konferencen Marius Larsens syn på baptistprædikan
tens fremfærd ved begravelser på kirkegårdene:
Vi taler (prædiker) paa Kirkegaarden, men naar Præsten forbyder
os det, taler vi uden for Kirkegaarden!
Løfteparagraffen i Grundloven af 1849 var ikke blevet fulgt op af lov
givning i forbindelse med begravelse af personer, der ikke tilhørte
Folkekirken. Derfor måtte de kirkelige myndigheder henholde sig til
Kirkeritualet af 1685! Sjællands biskop havde i 1862 tolket Ritualet
således:
Jordpaakastelsen bortfalder undtagen, hvor Præsten velvillig efter
Forlangende vil udføre den. Og det kan ikke tilstedes Medlemmer
af de ikke-anerkjendte Troessamfund at foretage nogen Ceremonie
på de almindelige Kirkegaarde, men at der ikke findes Anledning
til at forbyde, at der læses et Fadervor ved Graven, samt at det i øv
rigt maa overlades til Vedkommende Sognepræst, om han efter
Omstændighederne finder, at det kan tilstedes, at der af Følget af
synges én for ham opgiven Salme.
Fadervor, måske jordpåkastelse og en salme, men ingen prædiken på
kirkegårdene! Indtil 1888 havde sognepræst og baptister klaret pro
blemerne lokalt - enten deltog præsten i begravelsen, eller han så
lempeligt på baptistpræstens praksis, når han i øvrigt først blev
spurgt.
I 1888 prædikede Lars Andersen imidlertid på Soderup kirkegård.
Dette udløste den første retssag vedrørende baptisternes begravel
ser. Overretten stadfæstede Underrettens dom, hvorpå Lars Ander
sen appellerede til Højesteret, som svarede, at den idømte bøde var
for ringe til at behandles dér. Så skrev Lars Andersen til justitsmini
steriet:
Da vi Baptister ifølge Grundloven har fuldstændig Religionsfrihed,
og da Kirkegaardene formentlig er fælles Eje, saa mener underteg
nede, der er Forstander for Baptistmenigheden i N. Eskildstrup, at
være berettiget til at udtale nogle bibelske Sandheder ved vore Dø
des Ligbaare, og da jeg er idømt en bøde af 100 kr. herfor, saa vil
det være af den allerstørste Betydning for vort Samfund, at Landets
højeste Domstol udtaler sin Kendelse i denne Sag.
Lars Andersen fik afslag, men gav ikke op. Sagen blev forelagt kon
gehuset, der svarede, at ”det maatte have sit Forblivende ved Mini
steriets Resolution”. Lars Andersen valgte derpå at afsone bøden
med fængsel ”paa Vand og Brød” i sommeren 1889. Og herefter ved
tog konferencen altså at skærpe baptistprædikantens optræden på
kirkegårdene!
Den næste begravelsessag kom, da M. Jørgensen Toldam i 1893 fore
stod en begravelse på Skæve kirkegård. Han holdt ingen prædiken,
men "mente, at vi var i vor gode Ret, naar vi sang en Salme og holdt
en Bøn, for ellers var vi henvist til at begrave vore Døde som Dyr”!
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Samme år vedtog konferencen, at Toldams sag ”skal være en Sam
fundssag”. Året efter appellerede konferencen derfor Underrettens
dom til Overretten - ”Åarsagen hertil var den stigende Intolerance
hos Statskirken mod Anderledestænkende. Menighederne betaler
Bøden”! Overretten stadfæstede dommen. Konferencen betalte ca
100 kr. i bøde og sagsomkostninger.
Konferencen havde også mulighed for at angribe problemet politisk.
Siden 1892 havde Jensen-Bælum haft sæde i Rigsdagen. I 1896 love
de han konferencen, at ”han muligvis vil fremkomme med et Forslag
i Rigsdagen til Efteraaret”. Han holdt ord. Af politiske grunde kunne
der ikke lovgives på området, men 1897 udstedtes en Kongelig An
ordning om "Begravelse på Folkekirkens Kirkegaarde af Personer,
som ikke tilhøre Folkekirken”. Nu kunne baptisterne få et ”Begravelsesritual approberet hos Ministeriet”, blot det ikke stred mod Fol
kekirkens bekendelsesskrifter! Konferencen vedtog, at Marius Lar
sen og Jensen-Bælum udarbejdede et sådant. Dette godkendtes af
Ministeriet 1898:
Når Liget er sænket i Graven, afsynger Følget en Salme, hvorefter
en af Samfundets Lærere oplæser et eller to Bibelsteder samt beder
"Fadervor”; derefter afsynger Følget atter en Salme og dermed er
Begravelseshøjtideligheden afsluttet.
Bibelstederne var nøje fastlagt; salmerne valgtes blandt ”de af Folke
kirken benyttede”. Friheden var hverken blevet beskåret eller udvi
det, men ritualiseret! Jensen-Bælum var ikke begejstret: ”Vi staar
saaledes paa samme Trin i Trosfrihed nu, som vi har staaet i de sidste
48 Aar”.
”Den kongelige
Anordning”, 1897.
1898 udgav M. Larsen
og Jensen-Bælum hos
stående informations
skrivelse til menig
hederne: "Begravelsesritual for De danske
Baptister”.
Pjecen redegjorde for
betydningen af
Anordningen fra 1897
og indskærpede den deri
indeholdte "baptist
liturgi” ved begravelser.

de Bibel-
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Menighedslivet
Pastor Lange i Brovst
var kendt for sit store
ydre, sin lune humor og
sit store spiritusforbrug.
Aforismer kunne han
også lave: ”Om Morge
nen er jeg en Øltønde, og
om Aftenen er jeg en
Tønde af 01!” Og: ”En 01
er en herlig Ting, man
bliver ligesom et helt
andet Menneske - men
det andet Menneske vil
ogsaa gerne have én!” ...

"Foreningen” fra 1888 bestod af selvstændige menigheder. Den årlige
konference havde ingen myndighed over disse, men var ”en broderlig
Raadgivnings- og Forhandlings-Sammenkomst”. Hver enkelt menig
hed kunne handle efter sin egen overbevisning: "Vore Menigheder
ere grundlagte paa et bredt demokratisk Grundlag; det maa ikke ta
ges bort”, fastslog Olsen. Til menighedens besluttende møder var alle
lige i både rettigheder og pligter, og både kvinder og mænd havde
stemmeret. "Flertallet i en Menighed bør raade”, foreskrev Marius
Larsen.
Når hver enkelt menighed tilrettelagde sin egen missions virksom
hed, kunne livsformerne blive forskellige fra egn til egn. Konferen
cernes vejledende drøftelser sikrede dog et vist fællespræg.
Trosbekendelsen fastlagde hovedlinierne for tankens og livets udfol
delse, men ofte hjalp konferencerne med at gøre dens udsagn konkre
te. Menighedernes ledere var hidtil blevet valgt på livstid. Efter en
drøftelse i 1889 om det betimelige i tidsbegrænsede ansættelser af
"Forstanderen” blev hver enkelt menighed stillet frit. Men når det
gjaldt hans ordination, blev det vedtaget, at
enhver Ordination altid foretages i vedkommende Menighed, og
der bør tilkaldes Brødre fra andre Menigheder, for baade at gjøre
Handlingen højtidelig og for at gjøre den bekjendt for andre Menig
heder.
I ti-året blev det også fastslået, at hver menighed bør have en for
stander og nogle menighedstjenere - og at ”det nye Testamente paa
byder Tjenernes Ordination ligesaa bestemt som Forstanderens”.
Konferencerne trak også retningslinier op for medlemmernes fær
den. Intet medlem måtte forlove eller gifte sig med ”en vantro Ægte
fælle”:
Vi bør ikke anerkende nogen Forlovelse, hvor der ikke er talt med
Vedkommende, som Menighedsmedlemmet er blevet forlovet med.
Kommer vi til det Resultat, at Vedkommende lever med Vor Herre,
kan det tillades; men kommer vi til det modsatte Resultat, maa en
ten Forlovelsen hæves eller Menighedsmedlemmet udelukkes.
Alle menighederne bekræftede på konferencen i 1890, at ”der i Me
nighederne holdes paa Totalafholdenhed”. Jensen-Bælum ønskede i
1899 at høre konferencens syn på socialisternes krav ”om kun at ville
arbejde 8 Timer i Døgnet”. Som svar fik han, at "Guds Ord lærer, at
Dagen er 12 Timer, og at Herren lejede Arbejdere ved den 11. Time”.
Den logiske slutning måtte den enkelte drage! Behøvede et medlem
at skifte bopæl, tilrådede konferencen i 1890, at medlemmer ”bør til
høre den Menighed, paa hvis Omraade de bo”. Kort efter udarbejdede
Litteraturkomitéen "Medlemsbeviser”, som kunne legitimere det en
kelte medlems status, når konferencens gode råd skulle følges.
Ikke overalt blev det alment accepteret, at baptister engagerede sig
i de lokale politiske sammenhænge. Selv om en baptist havde fundet
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vej til Rigsdagen i 1892, fastholdt sognepræsten i Brovst, at en bap
tist ikke burde have plads i det lokale sogneråd. Som formand for
skolekommissionen ville pastor Lange ikke forhandle med sognerå
det, ”før Baptisten bliver udskudt af Comitéen”. Men præsten trak
det korte strå.
Det lokale engagement på kirkeligt plan varierede meget, men især
blev den gensidige accept mellem frikirkerne større i 90erne. I 1891
besluttede frikirkerne i København at afholde et månedligt fælles
prædikant- og ledermøde med det formål ”at forene de forskellige Fri
menigheders Prædikanter, Forstandere, Ledere og Menighedstjene
re i en mere indbyrdes Forstaaelse og til Samvirken for Guds Riges
Fremme særlig i Hovedstaden”. Et godt fællesskab mellem frikirker
ne blev også etableret i det nordlige Jylland. På Bornholm dannede
"Medlemmer af forskellige religiøse Afskygninger” en studiekreds,
som blev kaldt "Rønne Bibelforening”. Her deltog også enkelte fra
Folkekirken. Men landets største vækkelsesbevægelse var ikke med
i dette begyndende samarbejde. I de Vilh. Beck’ske kredse taltes der
imod om, at "Røverne” nu fandt sammen for bedre at kunne rane fra
Folkekirken.

"Diakoner, Prædikant
og Forstander for
Baptistmenigheden i
København, 1896” er
titlen på dette billede.
Diakonerne - det senere
menighedstjenerbegreb
- er at nævne bagest fra
venstre: Stoel, Thomsen,
Lindqvist, Rasmussen.
Forrest fra venstre
Baggesen, Urban
Johansen, forstanderen
Marius Larsen,
prædikanten August
Broholm og diakon
Christensen.

Der bygges
Den store medlemsmæssige fremgang i 90erne fandt sted som en
jævn vækst i de fleste menigheder. I tre områder skete dog en kraftig
ekspansion, således at baptisterne ved århundredskiftet havde fire
centre. Væksten fandt især sted på Bornholm, hvor medlemstallet
blev fordoblet (til godt 500), i København (fra 500 til godt 800), og i
Nordjylland (fra 900 til 1400), mens menighederne på Midtsjælland
konsoliderede sig (med godt 600 medlemmer). Resten boede spredt i
Syd- og Midtjylland (200 medlemmer) eller på øerne — især Fyn og
Langeland (med 250 medlemmer).
Tiårets 2400 dåbshandlinger betød, at en forøgelse af menighedernes
antal blev naturlig. Syv nye menigheder så dagens lys. Bornholms
menighed voksede sig til landets største, idet den forblev udelt. I Kø
benhavn sprængtes Kristuskapellets rammer ved gudstjenesterne,
så det var oplagt med to nye livsduelige stiklinger - først på Amager
(1891), dernæst på Frederiksberg (1896), begge steder med A. Bro
holm som første "Forstander” - og alligevel forblev modermenighe
den at være landets næststørste (med knap 450 medlemmer). Nord
jylland tegnede sig naturligt nok for tre af de øvrige nye menigheder.
Også i 90erne delte Jetsmark menighed sig - denne gang mod vest,
hvor Thylands menighed blev stiftet ved fredelig overenskomst
(1891). Den i 1886 stiftede Hjørring menighed — (som faktisk blev
Vraa menighed) - blev i 90erne spaltet i en østlig og en vestlig del i
spørgsmålet om, hvorvidt der skulle indrettes dåbsgrav i kapellet i
Vraa (1893). Dette førte til dannelsen af Ingstrup menighed (1895).
To år senere gav dette skisma genlyd på konferencen, idet Ingstrup
menighed måtte bekræfte, at ”den betragtede sig som staaende i For
bundet”. Både Aalborg og Sydaalborg menighed bidrog til dannelsen
af Nyrup menighed ved Nibe (1891), som en lokal hverdagsskole dan
nede baggrund for. De to sidste menigheder udgik fra den fynske mo
dermenighed. Ouremenighedens mission resulterede i naturlige de
linger med stiftelse af Samsø menighed 1890 og Svendborg menig
hed 1897. Med baggrund i Ingstrupsagen vedtog konferencen 1897,
at "nydannede Menigheder altid indsender Begjæring om Optagelse
i Forbundet”.
Årtiet igennem plejede konferencen forholdet til baptisterne i Nord
slesvig. To gange kom udsendinge fra den dansktalende del af Slesvig
menighed. I 1892 bad de om besøg af danske brødre - "Rejserne ville
blive os betalte”. I 1899 fik deres repræsentant stemmeret i konfe
rencen. En større gestus kunne danske baptister næppe vise "uden
landske” brødre.
Endnu et tegn på fremgang viste sig i den store offervillighed, der lå
bag opførelsen af nye kapeller landet over — deres antal fordobledes i
90erne (fra 19 til 41)! De fleste kapeller blev bygget i Nordjylland
(ialt 9), ofte i jernbaneknudepunkter (Sindal, Vraa, Sæby, Frederiks
havn, Brovst). På Midtsjælland fulgte man godt med (ialt 5, bl.a. Hol
bæk, Slagelse, Skee). På Bornholm begyndte menigheden at tage øen
i besiddelse med tre nye kapeller foruden det store nye i Rønne. Det
største blev opført i København, hvor Fredskapellet (1897) kunne
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rumme 450 "Mødedeltagere”. De lokale menigheder stod altid som
bygherrer, men modtog gerne bidrag fra søskende landet over og i
Amerika. Konferencen gav ofte menighederne tilladelse til at ind
samle sådanne bidrag, hvorpå der kvitteredes for gaven i "Evangeli
sten”.
Baptisternes mission fandt fortrinsvis sted på landet. Orienteringen
mod byerne gik langsomt. Wald. Andreasen påpegede i 1899, at "Pla
nen for selve Missionsarbejdet burde være, at gaa mere ind i vore
større Byer, som er Centralpunkterne i Landet”. Men konferencen
kunne ikke dirigere menighederne. Via fællesmissionen forsøgte de
dog i det små. Efter flere års tiltag i ”den nye fiskeriby” Esbjerg kun
ne Jensen-Bælum og Marius Larsen i 1900 rejse dertil på konferen
cens vegne ”for at tilkendegive deres Mening, om de tror, Tiden nu er
til dér at bygge et Kapel”. Det nye århundrede var på vej ...
Fredskapellet på
Frederiksberg, Køben
havn. Tendensen havde
længe været, at
kapellerne på landet
blev kaldt "Forsam
lingshuset”, mens de i
byerne hed "Baptist
kapellet”. I slutningen
af århundredet blev det
moderne at give
bygningerne bibelske
navne, f.eks. "Elim”,
"Salem”, ”Sion”, "EbenEzer”, "Betania” og
"Bethel”.
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Et afgjort omslag

Signetet fra 1900 med
teksten ”De forenede
Baptistmenigheder i
Danmark” blev selv
følgelig brugt på
ansøgningen fra 1902
om statsanerkendelse.

Det nye århundrede begyndte med en identitetserklæring. Konferen
cen år 1900 vedtog at anskaffe ”et Signet, mærket ”De forenede dan
ske Baptistmenigheder” til Brug ved Skrivelser af særlig Vigtighed”,
og i 1908 antog de det siden da anvendte navn ”Det danske Baptist
samfund”. Foreningen blev til "Samfundet” uden sværdslag og uden
begrundelse! Samfundet blev defineret som ”en fri Sammenslutning
af selvstændige Menigheder, hvis Uafhængighed ikke herved berø
res” - den berømte formel, der fastholdt den enkelte menigheds suve
rænitet (det kongregationalistiske menighedssyn) samtidig med det
forpligtende samarbejde (det synodale kirkesyn). Denne spænding
mellem selvstændighed og enhed gav ofte problemer, men fællesska
bet bestod.
Den årlige konference - fra 1903 kaldet "Aarsmøde” - var livsnerven
i fællesskabet. P. Olsen betegnede det, som ”den 'Central’, hvor alle
vore Missionstraade samles, og hvor man mest direkte kommer i Be
røring med vor store Livsopgave, Missionsvirksomheden”. Uden års
møder ville missionsarbejdet "ende i et Provisorium”, skrev Olsen i
1901 med en hentydning til Estrup-provisoriets fald og Systemskif
tet: "Systemskiftet har bragt Mening i Tingene. Nu er der igen i Dan
mark politisk Forskel på Ret og Uret”. I kirkesamfundet sikrede års
mødet disse demokratiske værdier - og mere til!
Årsmødets "staaende Komitéer” blev reorganiseret i forbindelse med
vedtagelsen af nye Vedtægter for Det danske Baptistsamfund i 1908,
idet antallet blev halveret til fire: Missions-, Litteratur-, Skole-, og
Socialkomitéen. Derimod havde arbejdsområde og beføjelser for års
mødets "Embedsmænd” længe ligget fast. Siden 1886 havde konfe
rencens formand tjent Foreningen også mellem konferencerne.
Næstformanden ligeså. Fra 1900 skulle konferencens sekretær også
"tjene hele Aaret”. Også efter 1908 udgjorde de tre nævnte "Embedsmænd” kirkesamfundets ledelse. Mest toneangivende i disse tjene
ster blev A. Broholm, P. A. Holm, Morten Jørgensen Toldam, J. Wenzzel samt P. Olsen.
Et generationsskifte fandt sted tidligere end ventet. Flere faktorer bi
drog hertil. Marius Larsen fratrådte i Kristuskirken i 1903; samme
år døde hans yngre medarbejder, Foreningens redaktør og kasserer
Hans Larsen i sin bedste alder. De to betydeligste vækkelsesprædi
kanter udvandrede til Amerika - W. Andreasen efter sygdom i 1904,
A. Broholm i 1908. Hertil kom, at tuberkulosen florerede — "tre unge,
kraftige Brødre blev bortkaldt”. I denne tabssituation blev P. Olsen
naturligt kaldt frem som baptisternes "førende ideolog”. Han efter
fulgte Hans Larsen som Evangelistens redaktør samme år, som års
mødet besluttede, at dets drøftelser af tros- og normspørgsmål ikke
længere skulle refereres i årbogen, men henvises til Evangelistens
spalter. Olsen skabte prompte sin egen ugentlige rubrik ”Fra Udkigstaarnet”. Her fremsatte han sit upolerede syn på politiske, kultu
relle, sociale og kirkelige spørgsmål i et forsøg på at give sine trosfæl
lers virksomhed ”et kraftigere Sving, en videre Horisont”. Inden læn-
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ge stod der ry om hans glødende pen; så langt borte som i Amerika
blandt danske dér lød det:
r De Stykker, som i "Evangelisten” fra Danmark kommer under
Overskriften "Fra Udkigstaarnet” er fyldt med Stof, som er karak
terdannende og meget oplysende for Danmarks Baptister. Lad os
faa noget lignende!
Allerede år 1900 talte Olsen om "et afgjort Omslag i de danske Bap
tisters Historie”. Han karakteriserede det således:
Sansen for Oplysning og Fremskridt er nu vaagnet i vide kredse. I
dette Omsving har en Mangfoldighed afsmaa Nybegyndelser deres
Rod. Her er nogle: Købstadsvirksomhed, organiseret Litteratur
virksomhed, lønnede Prædikanter, Missionsskoler, Højskole- og
Ungdomsvirksomhed. Det ømme Punkt er, at disse Virksomheder,
som alle Nybegyndelser, endnu ikke er komne over Børnesygdom
menes Tid. Vi er nu paa de første Stadier afen Vej, som de danske
Baptister i Fremtiden skal vandre. Endnu er det "de ringe Tings
Dag”. Men bør vi ikke tro, at Han, som er Menighedens Herre, vil
give ”de ringe Ting" Vækst og Styrke, saa de en Dag skal blive til
> store Ting?
Perioden ud kæmpede danske baptister med disse "Nybegyndelser” ikke meget så ud til at ville spire!
1
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Til Baptistsamfundets
identitetsbegreb hørte
også statsanerkendel
sen. Her ses ansøg
ningen til Regeringen
herom i 1902. Heri hed
det blandt andet: ”Vi
mener ogsaa i Henhold
til Grundlovens § 78,
som et fra Folkekirken
afvigende Trossamfund,
at have et lige saa
retfærdigt Krav paa at
faa vort Forhold ordnet,
som den danske Folke
kirke har. Den 27.
December d. A. er det
netop 60 Aar siden, at
"Cancellie-Placaten af
27. Dec. 1842", hvorved
Baptisterne fik Ret til at
forblive i Landet,
udstedtes. Denne meget
begrænsede Ret blev jo
betydeligt udvidet, da vi
fik fuld Religionsfrihed.
Alligevel har vi i de 53
Aar, siden Grundloven
blev givet, mange gange
maatte føle det pinlige i
ikke at have samme
anerkendte Stilling her i
Landet som andre Tros
samfund”. Arsmødets
beslutning i 1902 om at
søge statsanerkendelse
blev stadfæstet i efter
året i alle lokalmenig
heder landet over,
hvorefter ansøgningen
kunne dateres 11.
December 1902. Om
resultatet —se afsnittet
”Ud i sandet”.
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Konferencen i Aalborg
1901
A. Broholm skrev om
dette billede i 1939:
"Dette gamle Konfe
rencebillede viser en del
af vor Forhistorie. I
Midten sidder de tre
gamle Veteraner: Eskild
Jensen, Marius Larsen
og l.A. Petersen fra
Landets tre Hoveddele
Jylland, Sjælland og
Fyn. Til højre for dem
ser vi P. Å. Holm og
M. Jørgensen (Toldam),
dengang af de yngre
kraftige Mænd; til
venstre Anders Jensen
og Vilh. Jensen, begge
lidt ældre, velkendte og
velagtede af alle. I anden
række den mangeaarige
Redaktør og Udgiver af
"Evangelisten”, Niels
Larsen. Alle disse og
mange flere af dem paa
Billedet er ikke mere hos
os, men deres Minde
lever i vore Hjerter, thi
vi glemmer ikke deres
lange og trofaste
Gerning”.
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I ”De danske Baptisters
Historie” fra 1896
brugte forfatterne en
lignelse om de to
perioder 1850-64 og
1865-84, som passende
kan genbruges ved en
sammenligning mellem
1889-99 og 1900-14:
"Kunne de danske
Baptister under det
foregaaende Afsnit
lignes ved en sejrende
Hær, saa ligner de i dette
et Erobrerfolk, der er
blevet standset paa sin
Bane og nu er beskæf
tiget med at ordne de
erobrede Provinsers
indre Anliggender
samtidig med, at de
samler kræfter til et nyt
Sejrstog”.
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Ud i verden
Emigrationen blandt
danske baptister var
ikke tilnærmelsesvis så
stor som blandt danske
mormoner. Emigra
tionstallet før 1889
nåede ca. 900 medlem
mer af danske baptist
menigheder. Inden 1914
var yderligere godt 900
emigreret. Herefter var
antallet dalende.

Til "Omslaget” hørte tillige, at danske baptister inden første verdens
krig fik en virkelig international horisont.
Det trans-atlantiske samarbejde med de amerikanske baptister fort
satte indtil 1908 med Broholm som drivkraft i Den Dansk-Amerikan
ske Missionskomité. Unionens sekretær havde besøgt Danmark i
1904; efter hans hjemkomst modtog man herhjemme en meddelelse
om, at
Komitéen i Boston havde besluttet at støtte Virksomheden i Odense
med 500 Dollars det første Aar, medens Vio af Beløbet fradrages
hvert af de følgende 9 Aar, dog kun på den Betingelse, at de danske
Baptister ved egne Bidrag støtter Missionen i Aarhus.
For at opfylde betingelsen behøvede danske baptister hjælp. Derfor
henvendte de sig til de danske baptister i Amerika. Ved århundred
skiftet var der "blandt Amerikas 300.000 Danske ligesaa mange
Baptister som i Danmark, nemlig lidt over 4000, fordelt i 54 Menig
heder”. På nævnte henvendelse vedtog disse trossøskende at rejse en
taknemlighedsgave i anledning af deres kirkesamfunds 50-års jubi
læum i 1906. Gaven blev på $ 5000 (eller ca. 20.000 kr). I 1910 blev
samarbejdet formaliseret, idet de danske i Amerika oprettede en
"Komité for Danmark” - med Broholm som formand! Igennem dette
samarbejde fandt store testamentariske gaver straks vej herhjem især til "Understøttelse af ældre Prædikanter og deres Enker”.

John Clifford
1836-1923
Baptistpræst i London
1858-1915. Valgt til
Baptisternes Verdens
alliances første
præsident 1905. Han
"beredte vejen for liberal
teologi inden for
Englands baptisme;
ledede de engelske
dissenters sociale
reformarbejde og
bekæmpede al kontrol
fra statskirkens side”
(Niels Munk Plum).
"Clifford havde selv
oplevet som bam at blive
misbrugt i fabriks
arbejdet; han var
generalbaptist og den
drivende kraft i unionen
mellem General- og
Partikularbaptister
1891”.
(Michael Neiiendam).
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Foruden dette samarbejde fandt der en stigende international konfe
rencevirksomhed sted. På årsmødet i 1904 forelå der invitation til
baptisternes første verdenskonference. Årsmødet udtalte, at "vi næ
rer fuld Sympati med Tanken om en saadan Verdenskonference og
vil lade os repræsentere ved den". Konferencen fandt sted i London

1905, den følgende i Philadelfia, USA, i 1911. I London, hvor Bapti
sternes Verdensforbund stiftedes, rejste ”hele Forsamlingen sig og
fremsagde Den apostolske Trosbekendelse i Fællesskab - som udtryk
for, at Baptister i hele Verden stod paa den fælleskirkelige Grund”.
Et forhold, som Olsen senere måtte aflægge regnskab for i det
grundtvigske Danmark! Efter konferencen i 1911 besøgte den dan
ske delegation emigrantmenighederne, hvor de modtog tilsagn om,
at disse fremover ”om muligt paa en endnu mere kraftig Maade end
hidtil” ville støtte arbejdet herhjemme.
I samme periode blev de to første europæiske baptistkonferencer af
holdt, 1908 i Berlin og 1913 i Stockholm. I Berlin havde arrangørerne
fået øje på Olsen, hvorfor han holdt foredrag om "Baptisterne og Ver
densfreden”. Efter konferencen i Sverige satte internationale gæster
deres præg på årsmødet i København, hvor der gik særligt ry af
"Englændernes Aften” med Dr. Clifford i spidsen. Overalt var Olsen
med som eneste genganger i de danske delegationer. I 1911 rejste
han som medlem af en international gruppe udpeget af Boston-Unionen på besøg hos russiske baptister. Alt dette afspejlede sig i Evan
gelistens spalter, og ”en videre Horisont” blev læserne til del.
Det skandinaviske samarbejde blev kun udbygget i ringe grad. År
1900 henlagde konferencen et forslag om en fælles skandinavisk bap
tistkonference med den begrundelse, at ”vi næppe kan gaa i Spidsen
for en saadan Sag”. Dog blev der i 1905 afholdt et fællesmøde for præ
dikanter, hvor danske deltog i Stockholm. P. Olsen havde året før
barslet med skandinaviske tanker om en fælles missionsskole, men
den diskussion, han ønskede herom, udeblev.
Påvirket af sådanne internationale strømninger trængte danske
baptister til identitetstænkning. Olsen bidrog hertil med en række
indlæg, som han kaldte: Hjemlig Udvikling og fremmed Paavirkning. Han fastslog, at "vort Aandsliv trænger til engelsk Paavirkning som en Modvægt til den tyske Indflydelse med dens tunge Favn
tag”. Men samtidig fastholdt han kristendommens folkelighed: ”Man
kan ikke saadan gøre Mennesker til Kristne i Almindelighed; de bli
ver enten danske Kristne eller engelske Kristne eller noget andet.
Dette gaar det ikke an at overse i Arbejdet for Guds Rige”. Danske
baptister måtte finde deres identitet ved ”at have Øjet aabent for,
hvad godt vi kan lære hos de Folk, der er kommet længere frem end
vi selv” og ved ”at have Øre for Hjærteslaget i vort eget Folks Liv”.

Til jubilæet i 1906, hvor
det nedenfor viste
bogmærke blev udgivet i
USA, sendte de danske
baptister en skriftlig
hilsen. Heri hed det: ”Da
vort Tab er blevet Eders
Vinding, glæder vi os
alligevel; thi Eders
Mission er vor Mission.
Vi kæmper jo den samme
Kamp og arbejder for
samme Maal, nemlig
vore Landsmænds Frel
se, og vi har tillige
samme Herre og Frelser
til vor Anfører og
Sejrsfyrste! Derfor
glæder vi os ved Mindet
om, hvad Herren har
gjort for Eder i de
henrundne halvtreds
indstyve Aar”.
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Åbne døre
, Årsmødebeslutningen i
1914 om at bygge i
Odense blev realiseret
det følgende år, idet
Baptistsamfundet og
menighedskredsen i
fællesskab bekostede
opførelsen af huset på
Vandværksvej med
kirkesal og lejligheder
efter Rasmus Madsens
tegning. De to "nylandsmissionskirker” i hen
holdsvis Århus og
Odense var opført efter
samme tanke - bebyg
gelsen kunne inddrages,
efterhånden som
arbejdet kunne udvides.
Det skete i Århus på det
oprindelige sted, mens
man i Odense valgte at
bygge helt ny kirke i
1933, men ud fra samme
princip med udvidelses
muligheder, som siden
er benyttet.

Årsmødet prioriterede stadig fællesmissionen højest, men den skifte
de karakter i denne periode:
Der er to Sider ved Fællesmissionen; den ene er Fællesmission for
vore Menigheder; det var den overvejende i tidligere Tid, da vi hav
de vore rejsende Missionærer. Vor nuværende Fællesmission i de
smaa Menigheder er et Udslag af samme Tanke. Den anden er Fæl
lesmission af vore Menigheder, hvor Samfundet som Helhed tager
en Opgave op.
Menighedernes lokalmission blev ikke nedprioriteret, men årsmø
derne vedtog ”i Fællesskab at tage fat paa at vinde ’nyt Land’ i en
mere radikal Betydning”, og ”at vore Fællesmissionærer for Fremti
den virkede paa faste Pladser og da særlig i Byerne”.
Derfor blev købstadsmission nu et nøgleord. Baptisterne måtte følge
befolkningens indvandring til byerne, hvis fremtiden skulle blive de
res. Århundredets første konference vedtog derfor, at "Købstadsmissionen bør vedligeholdes i Esbjerg og paabegyndes i Odense og Aar
hus”. Med "brevet fra Boston” i 1904 var prioriteringen givet. Hoved
opgaven lå i Odense og Aarhus, byer stort set uden baptister. Missi
onen på den jyske vestkyst blev i 1907 til en menighedsdannelse —
ikke i Esbjerg, men i Varde. På det sydøstlige Sjælland, hvor de loka
le menigheder tog initiativet, blev arbejdet længe centreret om
Stevns, men i 1913 blev Næstved missionens udgangspunkt. Begge
steder blev arbejdet opfattet som købstadsmission, der støttedes af
F oreningskassen.
Arbejdet i Aarhus tog først form. To beslutninger bidrog hertil. På
årsmødet i 1904 fastslog Broholm, at ”vi skal ikke sidde stille og vente
Menneskene, vi skal gaa ud og hente dem; for mange venter, for faa
henter Folk”! I overensstemmelse hermed blev Gotfred Pedersen an
sat som missionær i Midtjylland med bopæl i Aarhus. I Amerika be
sluttede de danske baptister, at deres taknemlighedsgave skulle dan
ne grundlag for en "jubilæumskirke” i Aarhus. I 1909 fik sagfører
Wenzzel årsmødet til at vedtage, at
Aarhus burde være Midtpunktet for en samlet midtjysk Missions
virksomhed og danne en selvstændig Menighed med en fuldt lønnet
Mand.
1910 blev Johs. Jensen (Rødvig) ansat, 1911 dannedes menigheden
med ca. 50 medlemmer. 11912 rykkede den ind i Immanuelskirken!
I Odense fastslog Broholm, at ”de danske Baptister har den Dag i
Dag en Pligt paahvilende dem til paany at rejse en Menighed i Køb
ners Fødeby”. Følgerigtigt blev Købners gamle medarbejder, Marius
Larsen, ansat her i 1905.1 hans toårige periode blev en byggegrund
købt. Men først i 1913 satte Wenzzel skub i arbejdet. Årsmødet ved
tog hans forslag, at ”der i nær Fremtid bør bygges en passende Kirke
i Odense og beslutter at varetage Missionen i de to følgende Aar”.
Året efter gav årsmødet grønt lys til at bygge - ”et Hus med Lejlighe-
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Immanuels-Kirken,
Århus

der til Udlejning, i hvilket der indrettes en Sal. Huset bygges saaledes, at det kan forrente sig”. C. P. Grarup blev lønnet af Forenings
kassen, mens byens baptister, ca. 30 i alt, forblev en kreds tilhørende
Vantinge menighed.
Danske baptister havde fået solidt fodfæste i to centrale storbyer via
Fællesmissionen. Initiativet slog da også bunden ud af Foreningskas
sen. I 1912 var underskuddet lig et års budget, ca. 4000 kr. Wenzzel
greb resolut om nælden. En privat indsamling dækkede omtrent un
derskuddet, mens hans forslag skulle sikre likviditeten:
Huer Menighed garanterer mindst 1 Kr. pr. Medlem. Bidragene
indsendes inden Udgangen af Kalenderaaret, saaledes at de Penge,
der skal bruges til Virksomheden i 1913, er indbetalt inden Udgan
gen af 1912.
Afstemningen foretog sagføreren ved at lade ”en Repræsentant for
hver af Menighederne afgive Erklæring om, hvorvidt den Menighed,
de repræsenterede, kunde gaa med til en saadan Ordning”! Og alle
stod sammen! P. Olsen så om bag de økonomiske symptomer og af
dækkede fællesmissionens egentlige problem:
Det vi mangler er ikke Penge, men det er Mennesker til at høre paa
os. Vi faar ikke Mennesker i Tale. Jeg tror, at der er aabne Døre for
os - men Missionen staar stille; vi mangler Mennesker!

I 5 år samlede danske
baptister i Amerika ind
til deres "Jubilæumskirke” i Århus. Ved
kirkens indvielse i 1912
sagde Baptist
samfundets formand
Wenzzel: "Dette er en
Glædesdag og en Sejr
dag. Skulde jeg med faa
Ord sige, hvad Bap
tisterne er, kunde det
være, at vi er et
Kampens Folk. Hvad vil
Baptisterne her i
Aarhus? Vi vil vedblive
at være Kampens Folk.
Men vi vil kæmpe med
Fredens Vaaben og ikke
yppe Kiv. Vi vil forkynde
og hævde, at alle bør
være troende og døbes
paa kristen Grund. Her
er vi altsaa i Opposition
til Statskirken; vi vil dog
ikke nedbryde Stats
kirken, men lade andre
om det, hvis den skal
nedbrydes. Men vi vil af
al Kraft arbejde for
Evangeliets fremme og
for et helligt Liv blandt
Aarhus Bys Indvaanere,
men som de stille i
Landet”. - Kirken fik
navnet "ImmanuelsKirken”. Arkitekt var
Peter Nielsen, senere
bygningsinspektør i
Boligministeriet.
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Kongen trakterer
Søndagsskolearbejdet var ikke blandt "Nybegyndelserne”, men
90ernes fremgangsrige indsats blev brudt. Det begyndte i 1901 med
en protestaktion, dels fordi et nordisk søndagsskolemøde udelukkede
frikirkerne - ”det laa i kirkelig Haand”, dels fordi den engelske ”Sunday School Union’s midler til Søndagsskolevirksomhed i Danmark
ikke kom de frikirkelige Samfund til Gode”. For at få del heri opret
tede Metodistkirken, Missionsforbundet og Baptistsamfundet i 1901
"Dansk Søndagsskole Forening” (DSF). I de følgende år skulle søn
dagsskolearbejdet stå i fællesskabets tegn. 11905 overdrog årsmødet
ansvaret for undervisningsmaterialer til DSF, og samme år koblede
baptisterne søndagsskolearbejdet af Fællesmissionen! Men intet lyk
kedes for DSF; visionen blegnede, og de oversøiske midler kom
aldrig.
Årsmødet havde set skriften på væggen. I 1907 udtrådte Broholm og
Wenzzel under protest af DSFs styrelse, og årsmødet konstaterede,
at DSF ”maaske dog snarere var en Hindring end en Hjælp for det di
rekte Arbejde i Søndagsskolen”. Statistikken for 1906 var alarme
rende; den viste nedgang både i lærer- og børnetal. Årsmødet måtte
handle. Der skulle nu ansættes ”en Mand, som vil oparbejde vor Ung
doms- og Søndagsskolesag”. Gotfred Pedersen blev løst fra Aarhusmissionen og begyndte i denne opgave. Samtidig købte Foreningen
Niels Larsens ”Den lille Lærer”; baptisterne havde nu deres eget børneblad. Med de nye Vedtægter fra 1908 sorterede søndagsskolearbej
det igen - som i 90erne - under missionskomitéen.
Søndagsskolekurser var
en alvorlig sag. I Køben
havn skulle lærerne
deltage i ugentlige
instruktioner under
Hans Larsens ledelse ellers måtte de ikke
undervise den følgende
søndag! Tekstgennem
gangen så vel som un
dervisningen vari denne
periode knyttet til "den
sorte Tavle”. I Evange
listen var der ugentligt
en gennemgang af søn
dagens lektie - for alle,
der ud over landet ikke
kunne deltage i Hans
Larsens kurser! Her ses
en gruppe lærere fra et
søndagsskolelærer
kursus i Holbæk, 1905.Undertiden blev
kursisterne fotograferet
individuelt, hvorpå
billederne blev forsynet
med navn og indsat i et
større ’Tællesfoto”, der
viste alle kursets
deltagere - og alle havde
et fornemt kursusbevis.
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Stabilitet endsige fremgang fulgte ikke. Søndagsskolemissionæren
gik til opgaven med ildhu, lysbilledapparat og materialeudstillinger,
men han holdt kun ud ét år. Et planlagt landskursus måtte i 1911 af
lyses; lærerne svigtede. Og børnetallet forblev uændret perioden ud,

ca. 4700. Der manglede fasthed og en lige linie i arbejdet. Ved perio
dens slutning måtte årsmødet konstatere, at "Søndagsskolesagen er
ved at blive stillet lidt i Skyggen paa en beskeden Plads”. Et forslag
om at kalde søndagsskolens bededag for "Børnenes Dag” og tillige
gøre den til "Demonstrationsdag for Søndagsskolen” var velmotive
ret!

Ved årsmødet i 1914
meddeltes, at Den lille
Lærer nu udkom i 1600
eksemplarer. En repræ
sentant fra Bornholm
spurgte, ”om ikke Den
lille Lærer kunde
udsendes i et Antal af
5000 Eksemplarer og
saa leveres for 1 Øre pr.
Stk. Det vil muliggøre,
at Bladet kunde leveres
til hvert Søndagsskole
barn”. Flere talere
støttede tanken. Men
litteraturkomiteen
måtte året efter med
beklagelse meddele, at
den ikke endnu havde
kunnet finde midler til
at skaffe bladet en sådan
udbredelse.

Alt dette mærkede det enkelte barn naturligvis intet til. Samlingen
om den sorte tavle, hvor evangeliet udmøntede sig, var søndagens op
levelse. Hertil føjede sig børnenes stabile indsamling til hedningemis
sionen. Og årets højdepunkt var julefesten og den årlige skovtur.
Kristuskirkens søndagsskole dannede stadig mønster for provinsens
menigheder. Givetvis også i følgende oplevelse, der fandt vej til dags
pressens spalter i juni 1908:
Da Kongen i Charlottenlund Skov traf Baptistsamfundets store
Søndagsskole legende paa en Plæne, købte Hans Majestæt en større
Portion Is fra en omkringkørende Isvogn. Iskagerne uddeltes til
Børnene, der henrykt modtog den velsmagende Forfriskning paa
den varme Dag...
En drøftelse af baptismens syn på barnet fandt også sted. Et forslag
om at "velsigne Medlemmernes nyfødte Børn” blev også i 1901 mødt
med afvisning. I forbindelse med den følgende folketælling anbefale
de årsmødet, at "vore Børn indtil 14 Aar opføres som Baptister”. Al
ternativet hed "Udenfor Religionssamfundene”. Følgerigtigt beslut
tede årsmødet, at menighederne skulle sørge for ”en systematisk Un
dervisning i Kristendommens Grundsandheder for Børn i Alderen
11-14 Aar”. Til gengæld nåede årsmødet ikke til noget resultat i dis
kussionen om, hvorvidt mindreårige børn burde døbes, men "netop
vor Mission frembød i de senere Aar et stort Antal advarende Eks
empler”. Men børn, som var blevet medlemmer, kunne ikke nægtes
adgang til menighedens forhandlingsmøder. Olsen satte tingene på
plads i 1914. Søndagsskolelæreren skal
udsaa den gode Sæd, udsaa den i Tro, taalmodigt og vedholdende.
Enhver Fusker kan arbejde paa kort Sigt; det er en meget let Ting
at faa en Søndagsskoleklasse pseudo-omvendt. Frugten af Søn
dagsskolearbejdet høstes især i Fremtiden, sommetider langt inde i
Fremtiden.
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På vej
Under overskriften
"Nogle Ord til Ung
dommen” skrev P. Olsen
i 1903 i "Evangelisten”:
”Kun vilde jeg bede dem
om at sætte sig saaledes
ind i Fortiden, at de
bliver i Stand til at se, at
denne Nutid, hvor fattig
den end er, alligevel er
en Station paa den Vej, af
hvilken Herren fører sit
Folk fremad. Og endnu
mere indtrængende vil
jeg bede dem om at passe
paa, at deres Utilfreds
hed med Nutiden ikke
skal slaa over i en kritisk
og daadløs Misfornøjelse
med det hele. -Nej, unge
Baptister i Danmark! Er
Nutiden ikke efter Eders
Ønske, saa tag fat paa at
forandre den.
Er Opgaven stor, des
mere er der Brug for
Eders Kræfter. Er der
mange Hindringer, saa
husk, at Hindringer kun
er til for at overvindes”.

Blandt ”Nybegyndelserne” fandtes naturligt nok ungdomsmissi
onen. Men 90ernes resultat var ifølge Olsen mere fremmed påvirk
ning end hjemlig udvikling. I 1904 skrev han om ungdomsforenin
gerne:
Statutter for saadanne Foreninger sad et Antal Konferencedeltage
re en Mandag Formiddag og lavede ude i Eskildstrup. Besynderlig
nok, at ingen afos saa Ironien i, at de kommende Foreninger med
de tre Klasser Medlemmer og den højtidelige Bestyrelse ikke en
Gang selv evnede at lave sig Statutter, men skulde have dem fabri
kerede af de gamle — paa en Aarskonference! Det kunne røre en Sten
at se de unge Mennesker sukke i den tunge Rustning, hvor de da
ikke, ledet af deres sunde Sans, lod den ligge og indrettede sig paa
en Maade, som stemmede med de hjemlige Forhold.
Opgaven var at rejse en dansk ungdomsmission. Broholm fastholdt
det amerikanske formål med arbejdet - ”at lede de Unge til Kristus
og hans Menighed, at grundfæste dem i Troen og at sætte dem i Ar
bejde i Herrens Vingaard”. Olsen var enig heri, men ønskede en bre
dere målsætning. De unge skulle have "ideelle Interesser”, et åbent
kultursyn: "Jeg glæder mig til den Dag, da der fremstaar Mænd og
Kvinder iblandt os, som dyrker Videnskab og Kunst - Litteraturens,
Tonernes, Farvernes eller Formernes Kunst”.
Synet på midlerne, der skulle bruges for at nå målet, varierede også.
Johs. Rødvig mente, at ”vi bør forsøge at drage Ungdommen med alle
de Midler, der staar til vor Raadighed”. C. Elving protesterede; ung
dommen skulle ikke vindes ”ved Fornøjelser, Sport, Udflugter og Fe
ster, kun ved Kristendommens Velsignelser”. Uoverensstemmelsen
havde naturligvis at gøre med "Synet paa Tilværelsen i Almindelig
hed”, påstod Hans Larsen, der i 1902 mæglede således:
Lad os aldrig glemme, at medens det lysere kristelige Livssyn kan
have sine Farer og maaske udarte til Letsind og Verdslighed, saa
har det strængt alvorlige og mørke ogsaa sine, og forvandler os let
til dømmesyge og egenretfærdige Mennesker.
Ungdomsarbejdet fik ingen fast organisation i perioden. År 1900
dannede konferencen en "Søndagsskole- og Ungdomskomité”, hvor
ungdomsmissionen blev stillet i skyggen. Da søndagsskolearbejdet
fra 1905 skulle varetages i DSF’s regi, blomstrede idéerne omkring
ungdomsarbejdet. Med Wenzzel som formand for Ungdomskomitéen
spirede der hurtigt tanker om ”et Ungdomsforbund for hele Landet”.
Arbejdet heri burde gå i "tvende Retninger” - lokale sammenslutnin
ger distriktsvis landet over og en samlet landsledelse, der valgtes af
ungdommen selv. Alle indrømmede, at tanken var god, men årsmø
det dømte, at ”vi er næppe modne dertil nu”. I 1908 opløstes Ung
domskomitéen. Arbejdet blev nu ledet af Missionskomitéen, og for
bundstanken fik lov at hvile en årrække. Det gjorde forslag om en
ungdomssangbog og en ungdomsmissionær også - til trods for at P.
Grarup ofte påpegede behovet for en sådan: ”85% af de Omvendelser,
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der finder Sted, sker inden 25 Aars Alderen”. Derimod lykkedes det
fra 1911 at udgive ungdommens månedsblad "Mærket”, hvor oply
sende og opbyggende artikler vekslede med rapporter om foreninger
nes virke. Dette tidsskrift, dygtigt redigeret af P. Grarup og J. P. Ras
mussen, blev tidens identitetsskabende faktor i ungdomsmissionen.
Det lokale ungdomsarbejde varierede meget. I 1914 havde 25 af 32
menigheder etableret ungdomsforeninger, hvori ca. 900 unge menig
hedsmedlemmer under 30 år mødtes med andre unge. Nogle forenin
ger deltog i traktatuddeling og husbesøg. Nogle oprettede lokale bib
lioteker; i Syd-Aalborg menighed fandtes den største bogsamling - i
1906 talte den 400 eksemplarer. 11913 blev en søndag hvert kvartal
(femte søndag i måneden) ”Ungdomssøndag”. Og 2. pinsedag blev
der distriktsvis afholdt ungdomsstævner.
I årenes løb blev P. Grarup ungdomsmissionens ledende skikkelse. I
1914 påpegede han, at ”vi er ved at vinde en stor og kraftig Ungdom.
Vi skal kaste vort Garn ud til Ungdommen ...!”

nem Savn og
Anstrengelser.
Oncken horer
os ikke til som
disse. h»n var
Tysker; men
saa meget
mere Tak skyl
der vi ham vel
for hans Virk
somhed og In
teresse for
Baptist- Missi
onen her i
Danmark, hvis
Grundlæg
gelse han tog
virksom Del i,
i han allerede nogle Aar for havde været Baptistmissionens
Grundlægger i Tyskland.
Som ganske ung Mand var Oncken rejst til England. Der
v han omvendt ogatter sendt tilbage til Tyskland som Missionær

Debatten om midler og
metoder i ungdoms
arbejdet var efterklange
afen gammel debat. Den
var stærkest hos Indre
Mission. Vilh. Beck
fastslog i firserne, at
ungdomsarbejdet kun
måtte beskæftige sig
med det kristelige: ”Det
menneskelige er et
fremmedord for Indre
Mission”. Når talen var
om at få ikke-troende
interesseret, erklærede
han: "Bort med alle
limpinde!” Da han fik
tænkt sig om angående
det menneskelige, trak
han i land og sagde, at det
i hvert fald ikke skulle
til for at drage dem, der
var udenfor, men godt
kunne bruges for de
troende!

"Mærket”
Prøvenummer,
December 1910.
Profilen af det første
ungdomsblad
blandt danske baptister.
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Skolen for livet
Den nye skole i Gistrup skulle være en folkehøjskole. Det vigtigste, ,
der kendetegnede undervisningen, var ”det almen-kristelige Livs
syn”. Det konfessionelle hørte ikke hjemme på højskolen - ”den har
hverken en højere Søndagsskolegerning eller Prædikantuddannelse
til Formaal”, fastslog Olsen. Som følge heraf skulle skolen også stats
anerkendes som folkehøjskole med økonomiske elev- og driftstilskud
til følge. At skolen var Foreningens var en saglig hindring herfor.
Derfor bortforpagtede konferencen skolen til dens forstandere for en
tiårig periode fra 1900 - "Enhver have forstaaet, at Samfundets For
hold til Skolen ikke derved er forandret” - og indgav ansøgning om
anerkendelsen. 11902 forelå afslaget, efter at ministeriet havde råd
ført sig med et par biskopper. Ministeriet nærede
overvejende Betænkelighed ved at foreslaa denne Højskole, der er
oprettet afog drives af et Trossamfund uden for Folkekirken, aner
kendt som berettiget til Statsunderstøttelse.
I den grundtvigske frihedstradition tordnede "Højskolebladets” re
daktør mod Ministeriet:
Dette Svar er jo tydeligt nok; det er Biskopperne, der har gjort Mi
nisteriet betænkelig, men spørger man forbavset: Hvad har Bisper
ne med Anerkendelse af Højskoler at gøre? Hvad om Fritænkerne
en Dag opretter en Højskole — er vi saa tjent med, at den stilles un
der ringere Økonomiske Vilkaar end vore Højskoler, fordi dens
Mænd muligvis er udtraadte af Folkekirken; der skal vel ikke sæt
tes Præmie paa at blive i denne?
Konferencen valgte med afslaget på statsanerkendelsen at tro, at ”vi
af Herren er ledet ind paa en ny Vej”. Nu skulle pengene rejses ved
en storstilet landsindsamling — ikke blot til skolens gæld, men også

Fra Gistrup Højskole
omkring år 1900.1 døren
står P. Olsen, læsende et
skema, ved katederet
sidder L. K. Kristoffersen, og ved lange brede
borde og under store
petroleumslamper
sidder en flok unge
mænd. På bænke uden
rygstød! Bekvemmelig
hed og luksus var
ukendte begreber. Man
sov to i én seng; der var
ikke varme på elev
værelserne, kun i klasse
værelset.
De første år var der ikke
vandhaner på skolen,
vandet måtte bæres op
-og ned.
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J. P. Rasmussen
1875-1950

til nødvendige forbedringer og
udvidelser. Indsamlingen gav i
løbet af et par år 27.000 kr. mere end skolen havde kostet i
1899! Nu blev gælden betalt,
varme indlagt på elevværelser,
undervisningsmaterialer
ind
købt og et nyt "Gymnastikhus”
rejst mv. Olsen var overvældet:
Den vellykkede Tegning af Bi
drag har virket som en Aabenbaring med Hensyn til vor fi
nancielle Styrke. Den har ka
stet nyt Lys over den Sandhed,
at vi danske Baptister er en
Enhed...

Gistrup 1899-1900 og
1902-03, cand. mag.
1913, forstander for
Gistrup højskole 191328, lærer i Tølløse 192845. Ungdomsforbundets
første formand 1918-22.
Rasmussen sagde om
sine højskoleophold i
Gistrup: ”Til en vis Grad
kan jeg sige som Peder
Jernskæg siger om sin
Fædreneborg: ”Der blev
jeg født og baaren og
gjort til en Mand!” De
Impulser, jeg der fik, er
blevet bestemmende for
mig. Højskolen tog mig,
og den har haft mig
siden!”

Skolens økonomi var bragt i orden, men de løbende elevtilskud var
ikke sikret. Derfor vedtog årsmødet i 1904 at forny ansøgningen om
statsanerkendelse. Denne blev givet i 1906. Skolekomitéen betragte
de den som ”en Sejr for vort Samfund, men vi vil ogsaa haabe, at den
Tid vil komme, da den skal faa stor økonomisk Betydning”!
Det alvorligste problem i de følgende år blev en ledelseskrise. Anled
ningen kom med to årsmødebeslutninger i 1908. Missionsskolen
skulle nu rejses, og begge skoleformer skulle administreres i én ko
mité, hvor sagfører Wenzzel, København, afløste gårdejer Næsby,
Torderup, som formand. En missionsskole i København uden Olsen
som forstander var imidlertid utænkelig. Derfor blev Kristoffersen
atter forstander for Højskolen i 1910. Men allerede inden Olsens af
rejse fulgte det jyske oprør. Den nye skolekomité prioriterede mis
sionsskolen højest. En resolution fra efterårsmødet i Aalborg 1909
fremsatte derfor et "Forlangende om, at Gistrup Højskole ledes af en
særlig Højskolekomité”. Jørgensen Toldam mente, at en sådan reso
lution vidnede om "manglende Respekt for vore Aarsmøder”. Årsmø
det fastholdt derfor den ene komité, men delte dens arbejde i to un
derudvalg. Ledelseskrisen blev overvundet med ansættelse af én af
skolens tidligere elever, der i mellemtiden havde taget embedseksa
men fra Københavns Universitet. 11913 blev J. P. Rasmussen knyt
tet til skolen, og efter indbyrdes forhandlinger med Kristoffersen
blev Rasmussen "Skolens Forstander og Vært”. En ny epoke kunne
begynde. Højskolen havde imidlertid set sin guldalder.

Ministeriets tilsyns
førende for folkehøj
skoler skrev bl.a. om
Gistrup Højskole:
Undervisningen foregaar paa den for Folke
højskoler almindelige
Maade gennem Fore
drag og Samtaler, dog
saaledes, at Overhøring
og Lektielæsning spiller
en noget større Rolle ved
denne Skole end sæd
vanligvis.
Skolens elever beklage
de ikke dette særpræg;
mange omtalte høj
skolen som "Skolen for
Livet”.
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Ude af sporet
Denne periode var "Børnesygdommenes tid” for Missionsskolen. Alt
gik enten op i luftkasteller som Olsens tanke om en skandinavisk
skole i Goteborg, eller det druknede i beklagelser: ”Vor Skolesag har
to Grene; vor Synd er maaske, at vi har ladet den ene hvile”. Et kor
tere kursus for ældre prædikanter og lidt privatundervisning for nye
af Olsen blev resultatet. Og et par stykker rejste atter til Morgan
Park. Olsen fastholdt imidlertid målsætningen i den to-grenede sko
lemission:
Manlet er ikke naaet, før alle Sider af Højskolesagen saauel som af
Missionsskolesagen har naaet en fuldt betryggende Ordning. Lad
os derfor ikke slappe vor Energi for tidligt!
Marius Larsen forberedte jordbunden for en dansk missionsskole ved
at hævde, at "Prædikanter bør være nationale”. I 1908 gik den nye
Skolekomité i gang, efter at årsmødet havde vedtaget denne
hensigtserklæring: "Aarsmødet tror, at Tiden nu er inde, da de dan
ske Baptister bør oprette en Missionsskole i København”.
Skolekomitéens formand, Wenzzel, lagde hårdt ud. Nytårsmorgen
måtte ”Evangelisten”s læsere gnide sig i øjnene:
I Forventning om Godkendelse af Konferencen har Komiteen plan
lagt en Missionsskole for to Somre. Der vil hertil behøves ca. 6000
Kr. i de to Aar 1909-10, og Komiteen har derfor sendt Anmodning
til alle Menighederne om at besøge dem først i det nye Aar og kollektere. Komitéen tror, at Br. P. Olsen bør være Leder af Skolen. Ol
sen maa løses fra Højskolen og tage Ophold i København. Komitéen
har derhos formaaet Br. L. K. Kristoffersen til at være Højskolens
Forstander, mod at der gives ham en Medhjælper, hvilket Hverv
Br. J. P. Rasmussen har lovet at overtage.
Motiveringen for planens hurtige søsætning måtte alle kunne forstå:
Denne Sag maa kunne gribe alle Hjerter. Hvilken Sag skulde ellers
kunne det! Er vi et Missionsfolk, da maa Uddannelse og Udsendel
se af Missionsarbejdere være vor egentlige Livssag.
Da årsmødet i 1909 trådte sammen, havde Wenzzel trukket det
længste strå. Hvem ville stå "Livssagen” imod? Menighederne havde
allerede lovet Kr. 4000 i bidrag til det to-årige sommerkursus. Og un
dervisningen var begyndt i Kristuskirkens lokaler i København med
ni elever, hvoraf den ene var kvinde. Årsmødet måtte — efter at det
jyske oprør var dysset ned — godkende komitéens forslag:
Samfundet vedligeholder en stadig Missionsskolevirksomhed med
P. Olsen som Leder, saaledes at Skolen træder i Virksomhed, naar
Trang er dertil, og at der i øvrigt søges afholdt kortere Lærerkursus
og Bibelskoler. Til Realisering afForslaget foreslaaes det, atBr. P.
Olsen ansættes i Fællesmissionens Tjeneste.
Efter det to-årige kursus var afviklet, var der hverken elever eller
midler til en "stadig Missionsskolevirksomhed”, hvilket bragte Olsen
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Elever og lærere
på prædikantskolen
1911-14.
Stående: Chr. Næsby,
C. Elving, H. P. Hansen,
P. Olsen, Johannes
Nørgaard. Siddende:
M. Jørgensen Toldam,
Mary Larsen,
Rosen quist- Hansen.

ud i en dyb depression. Foruden arbejdet med den omtalte kursus
virksomhed ernærede han sig ved sprogundervisning af privatelever.
11911 syntes det igen, som om "Missionsskolen er inde i et Spor, hvor
den kan fortsætte”. Nu kunne det første egentlige tre-årige missions
skolekursus begynde med 5 elever; også her var der en kvinde blandt
de studerende. Årsmødet sikrede økonomien ved at "danne en Mis
sionsskoleforening med Kredse i Menighederne med et Medlemsbi
drag af mindst Kr. 4 om Aaret” - en helt ny måde at financiere fæl
lesmissionens opgaver på. Arbejdet på missionsskolen gik godt. Ol
sen elskede både undervisningen, der for første gang omfattede læs
ning af Det nye Testamente på græsk - ”Det gik godt!” - og sit elev
materiale: ”De vaagner op, de unge Fyre; de er ikke længere en Bun
ke Ærtehalm at arbejde med - jeg faar bedre og bedre Tanker om
dem; især den lille Nørgaard; han vil noget”!
I 1914, da næste tre-årige kursus skulle begynde, stod Olsen atter
uden elever. Årsagen fandt han delvis i "vore ringe Lønforhold og i,
at Erhvervslivet drager vore Unge”. Yderligere stod missionsvognen
stille; evangeliet manglede tilhørere. Olsen selv fik arbejde i Freds
kirken, hvor Gotfred Pedersen netop var blevet afsat. Hansigne Jør
gensen gav en mere barsk begrundelse for det manglende elevgrund
lag: ”Da I begyndte Missionsskolen, vidste I jo, at der allerede var for
mange Prædikanter, og at de fleste var ved at dø af sult ...”.

Olsen fratrådte forstanderstillingen i Gistrup med denne bemærkning: Det er i den
danske Folkehøjskoles Historie et Faktum at hverken Personskifte eller noget som helst
andet hjælper stort paa en Højskole. Enhver større personlig Indsats paa Højskolelivets
Omraade er blevet gjort ved at begynde!” Olsen havde begyndt - og var dermed færdig!
Om sin depression ved Missionsskolen skrev han: "Engang imellem de sidste Par Aar
kommer den tanke til mig, at der dog vist var mere Mening i at tilhøre Folkekirken. Der
kunne man dog maaske gøre lidt Nytte. Men saatænkerjeg igen: Jamen, jeg kan jo ikke
gaa ind paa den Lære, som ingen Sandhedsgrund har. Vel er vore specielle Sandheder
ikke fundamentale. Livet er langt, langt vigtigere, og dét har de vel mere af i Folkekirken,
end vi har. Men hvor Gud nu har sat én, der maa man vist blive staaende. - Jeg skulle give
en alvorlig Indsats i de danske Baptisters Liv og Virksomhed. Staar det daarligt til med
dem, saa er min Plads dér, hvor det gælder at vende Strømmen, og hjælpe opad og fremad.
Det staar for mig saa uomstødeligt sikkert...”!
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Ordet blev bly
Jeppe Aakjær udgav
1911 en bog med titlen
”Af Gammel Jehannes
hans Bivelskistaarri”.
I den anledning skrev
Gotfr. Pedersen til
forfatteren og udtrykte
sin ”og sikkert en stor
Del af det danske Folks
alvorligst tænkendes
dybeste Misbilligelse
overfor den raa og
plumpe Maade, hvorpaa
De trækker Guds hellige
Ord og Navn i Snavset.
Og jeg frygter for at
Herrens Ord i Galaterbrevetb. Kap. 7. Vers vil
gaa i Opfyldelse paa
Dem”! Aakjær skæm
tede også i et kort svar,
hvor han bl.a. skrev:
”Saa livsfarligt er det at
bekjende godt Humør i
dette Land!” K. Pott
blandede sig i avis
polemikken. Hans syns
punkt på Aakjærs
udgivelse var, at ”det er
næppe nødvendigt at
skrive Bibelens Beret
ninger om paa jysk, thi
alle danske kan nok læse
Rigsmaalet”!

Overraskende nævnte Olsen litteraturmissionen blandt ”Nybegyndelserne”. 90erne havde været en blomstrende periode, men uløste
opgaver lå foran. 1903 blev
et Mærkeaar—først ved Bortkaldelsen afLitteraturmissionens For
retningsfører og Evangelistens Redaktør, Hans Larsen, dernæst
ved Oprettelsen af en egen Forlagsforretning med dertil knyttet
Bog- og Papirhandel.
Konferencen 1903 vedtog denne udvidelse. Nu skulle der satses. For
retningen lå centralt i Nørregade, og ingen ringere end M. Jørgen
sen Toldam blev forretningsfører. Hensigten var dobbelt og begej
stringen stor:
Vi har faaet en Central, et Samlingspunkt for vore forskellige Mis
sionsgrene for hele Landet. Og for vor Mission i København er det et
betydningsfuldt Fremskridt, idet vi derved har faaet et fast Tilknyt
ningspunkt i den gamle Bydel.
Også Toldam var opstemt: ”En saadan Institution i Hovedstaden er
et talende Vidnesbyrd om, at det Folk, hvis navn den bærer, tror paa
sin Sag og tror paa sig selv”!
Hverken skriftmissionens økonomi eller arbejdet som sådant blev
stabilt. Toldam fratrådte allerede i efteråret 1906. I 1907 forsøgte
årsmødet at rejse sagen sidste gang:
Aarsmødet tror, at Tiden nu er inde, da vi bør forsøge en Løftning
af vor Litteratursag i Lighed med, hvad der i sin Tid skete med Høj
skolesagen. Vort Forlag maa vi se paa, ikke blot som en Forretning,
men ogsaa som en Mission. Der maa en Ekstraanstrengelse til. Vi
behøver 10.000 Kr. Lad os prøve en Rejsning, ellers maa vi lade Sa
gen falde.
Forlaget behøvede en driftskapital. Indsamlingen lykkedes, men det
gik for langsomt. Der indkom knap 10.000 Kr. i løbet af fire år. Spa
rekniven måtte derfor i brug. Missionskomitéen besluttede, at forla
get ”for Fremtiden bestyres af en Søster. Det vil medføre en betydelig
Nedsættelse af Forlagets Udgifter”. Toldams datter, Hansigne Jør
gensen, overtog opgaven for halvdelen af en mandsløn!
Men driftskapitalen var ikke stor nok. 1909 brød krisen løs. Årsmø
det havde to muligheder - ”at indskrænke til egentlig Forlagsvirk
somhed eller at omdanne til Trykkeri”. I tilfælde af sidstnævnte blev
det foreslået, at Samfundet købte S. M. Olsens trykkeri i Holbæk
med denne som leder. Sagen gik i udvalg. Året efter opgav årsmødet
"København som Centralpunkt”. Forlaget flyttede til Sæby, hvor
boghandler J. Jørgensen, Toldams broder, bestyrede det. Tanken om
eget trykkeri faldt, men S. M. Olsen blev Samfundets bogtrykker fra
1911. En "søndag i Maj blev Bede- og Kollektdag for Skriftmissi
onen”. Det var ikke børnesygdomme, men vokseværk, der prægede
litteraturmissionen. P. A. Holm kendte årsagen: ”Til andre Missions
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grene yder vi med god Vilje. Anderledes med Skriftmissionen. Det er
ligesom, vi venter, at den skal bære sig selv”.
Ved periodens udløb udgav Samfundet fire blade - Evangelisten, Den
lille Lærer, Mærket og Fredsbudet. Sidstnævnte afløste traktaterne;
fra 1903 udkom det som et opbyggeligt månedsblad i ca. 8000 ek
semplarer. Fra 1906 måtte menighederne abonnere på det. Mod pe
riodens slutning blev det salmebogsspørgsmålet, der optog kræfter
ne. Olsen blev formand i den nye salmebogskomité, som årsmødet
nedsatte i 1912. ”Vi trænger haardt til en Fornyelse af Sangen ved
vore Gudstjenester og Møder”, lød det allerede i 1908.
Olsen var stadig ikke tilfreds med dannelsesniveauet blandt sine
trosfæller. Derfor udgav han sit ”Maanedsskrift til Oplysning for
Kristne”. Og ofte fremhævede han betydningen af den skønlitterære
Læsning:
Skønlitteraturen er ét af de store Dannelsesmidler. Som Baptister
er vi kommet bagefter, og den Del af vor Ungdom, som er overernæ
ret af Skønlitteratur, er kun lille! Det, at "Ordet blev Kød”, var
Guds Naades Værk. Men det, at Ordet, taget i en anden og mere
bogstavelig Forstand, blev Bly, var ligesaa fuldt Guds Styrelse; thi
det er Ham, der styrer Historiens Gang. Og derfor skal ogsaa det
trykte Ord tjene hans Sag. Naar vi kommer ud over Bibelen og
Evangelisten, saa læses der ikke meget iblandt os!

Maanedsskrift til Op
lysning for Kristne.
Månedsskriftet udkom
fra januar 1902 til juni
1904. De to redaktører,
der bevarede et livslangt
venskab, skrev de fleste
artikler, der handlede
om bibelske, dogmatiske
og kirkehistoriske
emner samt om aktuelle
samfundsspørgsmål.
Samarbejdet mellem
Larsen og Olsen afspej
lede den daværende
virkelighed, at Metodist
kirken og Baptist
samfundet var de to
kirkesamfund, der trods forskelligt dåbssyn
— stod hinanden
nærmest i perioden.

221

Et bevarende Salt
I begyndelsen af århundredet prøvede Olsen gentagne gange at un
derstrege de kristnes forpligtelse over for sociale spørgsmål:
Til sand Kristendom hører ikke blot Tro, ogsaa Gerninger. Af dem
er der de personlige og de almene. Vi maa ikke være ligegyldige
over for Spørgsmaal som Alkoholproblemer, Sociale-, Freds- og
Kvindespørgsmaal.
S. M. Olsen, Olsens broder, var den første, der stillede årsmødet ”det
Spørgsmaal, om vi ikke som et Samfund skulde optage en Sygepleje
virksomhed”. I 1904 svarede han selv:
Det burde vi gøre: For Sagens Skyld, thi den var det værd; for vor
egen Skyld, thi det vilde forøge vor Indflydelse; for vore Søstres
Skyld; thi flere af dem vilde derved faa en Missionsgerning, og en
delig fordi en saadan Virksomhed var et Stykke praktisk Kristen
dom.

P. A. Holm
1855-1920
(til venstre)
Forstander for Born
holms baptistmenighed
1885-1920, årsmøde
formand 1902-07 og
1913-16, medstifter af
og første formand for
Rønne Afholdsforening,
byrådsmedlem i Rønne
1889-95 og 1900-06,
formand for Rønne
sygekasse en lille snes
år.

Karl Pott
1876-1948
(til højre)
Den tyskfødte K. Pott
forlod i 1909 en vellønnet
stilling på en
tekstilfabrik for at blive
forstander og prædikant
for Aalborg menighed.
Hans særprægede, stær
ke forkyndelse gjorde
ham efterspurgt. I
perioden 1926-29 var
han landsevangelist.
Han døde midt i sin
gerning på prædike
stolen i Århus.
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Spørgsmålet henvistes til et rådgivende "Sygepleje-Udvalg”, hvor Jo
hanne Nyemann blev den drivende kraft. Med Florence Nightingale
som forbillede lykkedes det udvalget at sætte en snes unge kvinder i
gang med diakonisse- eller sygeplejerskeuddannelsen. I 1907 fore
slog P. Olsen, at Sygeplejeudvalget skulle omdannes til "Komitéen
for socialt Arbejde". Selv om J. Nyemann indrømmede, at ”alt vedrø
rende socialt Arbejde iblandt os endnu var i sin første Vorden, idet vi
manglede uddannede Arbejdere”, støttede hun forslaget, som årsmø
det vedtog. Nyemann pegede herefter på nye opgaver:
Med ikke ringe Interesse har vi fulgt den Indflydelse, andre religi
øse Samfund her i Landet øver paa Kulturarbejdet ved de talrige
Kærlighedsgerninger, de udøver. Maa de danske Baptister ikke

være som rodløse Planter. Lad os være dét, som Herren holderet be
varende Salt i vort Folk. Her er Arbejde nok baade for unge Mænd
og Kvinder.
Udvalget tilskyndede nu unge til at blive børnehave- og hushold
ningslærerinder samt til at gå aktivt ind i redningsarbejde for alko
holister. Nogle tiltag så dagens lys. Flere lokale menigheder ansatte
menighedsplejersker. Det lykkedes at oprette to feriekolonier i pro
vinsen for københavnske børn. Planen om et københavnsk diakonis
sehjem faldt til gengæld. Men i 1913 meddelte Komitéen, at den hav
de støttet "Menighedshjemmet i København”. Det lå på Nørrebro og
ejedes af Kristuskirken. Komitéen ville nu gøre det til ”et Slags Bin
deled mellem Land og By for især Unge, som kommer ind til Hoved
staden fra Provinserne og da let var udsat for at gaa under i den store
By”. Samme år blev Mary Larsen ansat her, og Komitéen fik til opga
ve at undersøge, om ”der var mulighed for, at Menighedshjemmet
kunde blive en Samfundssag”.
En anonym skribent påstod i 1904, at ”vi Baptister har som et Sam
fund intet - absolut intet - gjort for Afholdssagen”. Olsen svarede
kort:
De allerfleste danske Baptister er praktisk afholdende. Totalafhol
dende er maaske ikke mange. Men det er jo ikke Myggeafsining det
kommer an paa. Praktisk afholdende burde enhver Kristen være.
Mange baptister var engageret i den verdslige afholdsbevægelse
landet over - i en sådan grad, at flere ”ikke var glade ved at vore Sø
skende tilhørte Afholdsforeningerne”. De ønskede, at nye medlem
mer ved optagelsen skulle opfordres til at være afholdende, således at
menigheden kunne erstatte afholdsforeningen. Men at menigheden
tillige skulle være en afholdsforening, var stik imod Olsens opfattelse:
”Naar Afhold ikke gøres til Betingelse for Medlemskab, naar vi nøjes
med at lade ”den offentlige Mening” inden for vort Samfund kræve
Afhold, saa har vi solid Grund under Fødderne”. Hermed var afholds
sagen kommet på årsmødets dagsorden. I 1905 indsendte Missions
komitéen en adresse til den af regeringen nedsatte Ædruelighedskommission. Men først i 1912 foreslog P. A. Larsen som den første, at
der blev dannet ”en særlig Afholdsforening blandt de danske Bapti
ster”. 'Baptisternes Afholds-Mission” blev herpå stiftet af en række
københavnske lægmænd i 1913. Disse fastholdt totalafholdenheds
princippet, og i 1914 vedtog årsmødet ”efter en Del Forhandling” føl
gende resolution:

11910 holdt P. A. Holm
et afholdsforedrag i
Rønne Afholdshjem,
hvor han bl.a. sagde:
"Værtshusene er Forter
i Drikkeriets Forsvars
linie, de er Kræftknuder
paa Samfundet. Jeg har
engang hørt Værts
husene kaldt Helvedes
Forstuer; det er skrapt,
men jeg synes ikke for
skrapt. Der er særlig to
Punkter, vi ønsker at
vække Byraadets
Interesse for. For det
første ønske vi den
kvindelige Betjening i
Værtshusene forbudt.
Hvor er det nedværdi
gende for disse Kvinder
at skulle benyttes som
Trækplastre. For det
andet ønske vi, at Værts
husholderne ikke skal
have Lov til at skjænke
for de ganske Unge. Nu
maa de ikke skjænke for
Børn under 14 Aar.
Hvilken Betydning ville
det ikke faa, om man
kunde værne de Unge i
den betydningsfulde
Alder fra 14 til 18 Aar.
Det er kostbare Aar, der
her er Tale om. Ung
dommen er Fremtiden,
det er sandt, men derfor
bliver Fremtiden, som
Ungdommen er".

Vi henstiller til vore Medlemmer alle at virke for Afholdenhed ved
hverken at nyde eller byde berusende Drikke og ved at støtte Afholdsmissionen.
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Menighedens to hænder
Baptisternes litteratur indeholdt fortsat megen information om hed
ningemission verden over. Interessen var stadig levende, men den
var ikke længere bundet til noget bestemt oversøisk område. På kon
ferencen i 1901 betonede flere
det Misforhold, der herskede mellem vore Menighedsmedlemmers
Offervillighed over for Hedningemissionen og lignende Formaal og
vor egen Fællesmission.
Denne beklagelse kom, da en indsamling af katastrofehjælp til nødli
dende i Indien meget hurtigt indbragte mere end én årsløn. En sene
re hjælp af lignende art til Kina blev bevilget af hedningemissionens
kasse! Årligt indsamlede menighederne mere end én årsløn, der
fandt vej til mission i Kongo via Boston-Unionen til støtte af udsendte
missionærer. Blandt disse var ingen danske i denne periode.
Olsen skrev i 1904 meget perspektivrigt om "Østen og Vesten”:
Er det Historien, der nu er ved at gentage sig selv? Er Europa lig
det gamle Romerrige ved at blive gammelt og træt, medens Østen
bereder sig til at tage Magten og føre Udviklingen videre? Selv om
denne Opfattelse skal vise sig at være rigtig, saa er den Tid dog ikke
nær forhaanden, da Europa har udspillet sin Rolle. Det store Hed
ningemissionsarbejde er ganske sikkert kun i sin Begyndelse. Dog,
dersom de forskellige Hedningefolk for Alvor skal naas med Evan
geliet, da maa dette ske gennem indfødte Arbejdere og ved selvstæn
dig Virksomhed fra de indfødte Menigheders Side.
Denne betragtning banede vej for årsmødets beslutning i 1906 om
”at støtte indfødte Missionærer paa Hedningemissionsmarken”. Til
at underholde ti indfødte missionærer i Kongo skulle der fremover
anvendes 1000 kr. af den årlige indsamling til Boston-Unionen.
I øvrigt var Gotfred Pedersen uden sammenligning den, der mest
varmt talte hedningemissionens sag. I en af sine lyseste formulerin
ger fastslog han, at ”en kraftig indre og ydre Mission er som en Me
nigheds to Hænder. Glemmer vi den ydre Mission, er det, som vi
mangler den ene Haand”. Ved sin hjemkomst fra Færøerne i 1900
meddelte han, at ”der er saa lidt Forskel på Plymouth Brødrenes og
Baptisternes Lære og Missionsmetoder, at det vilde blive en Slags
Konkurrence, og det er uheldigt i Guds Rige”. Pedersens nordlige
missions-eventyr bragte altså ingen missionsmark til danske bapti
ster. I 1911 gjorde Pedersen status over ét tiårs hedningemission:
Vi har som Samfund ikke en eneste Arbejder udsendt her fra Dan
mark; vi har ingen virkelig Forbindelse med Arbejderne derude; vi
sender vort Bidrag til et Missionsselskab, og dermed er det forbi.
Sagen har ingen rigtig Sangbund i vore Hjerter. Skulle det ikke
være muligt at faa en selvstændig Missionsmark for de danske Bap
tister? Maaske Spørgsmaalet kunde løses ved Forbindelse med det
amerikanske Missionsselskab, selv om Selvstændigheden ikke naaedes straks.
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Pedersens prioritering var klar. Men årsmødet støttede tanken om
samarbejde med Boston-Unionen. 1912 var komiteen parat. Mary
Larsen, der havde ”et Kald fra Gud til at gaa ud til Hedningerne” og
en uddannelse fra Morgan Park, skulle udsendes. Året efter meddel
te komitéen, at den ikke "kunne acceptere den Basis, som MissionsUnionen forlangte. Søsteren er nu tilknyttet Menighedshjemmet i
København”! Komitéen turde ikke hæve danske baptisters bidrag til
4000 Kr. årligt, hvilket var Unionens krav. Men missionsinteressen
burde styrkes. Pedersen skulle herefter berejse menighederne for at
oprette missionsstudiekredse landet over.
Det menige medlem følte sandsynligvis stærkere for hedningemissi
onen end de økonomisk ansvarlige i menighederne. Som oplæg til de
bat på årsmødet udgav "Evangelisten” i 1913 en tale af Emanuel Bro
holm: "Menighedsforstanderens Forhold til Hedningemissionen”. Ta
len var over 25 år gammel, skrevet på Morgan Park, men man fandt
den stadig aktuel. Broholm var pionerén, der savnede efterfølgere.
I 1914 fremsatte Pedersen forslag om et sydligt missionseventyr. Ol
sen havde i 1904 skrevet, at "Muhamedanismen breder sig overor
dentligt stærkt i Afrika. Den er Kristendommens farligste Modstan
der i Missionsarbejdet blandt de Sorte”. Nu foreslog Pedersen, at
"danske Baptister optager en selvstændig Mission blandt Muhame
danerne”. Antiokia skulle være udgangspunktet, og Pedersen fore
slog sig selv som missionær. Årsmødet afviste forslaget, idet ”de fle
ste var enige om, at vi burde begynde vor egentlige Mission uden for
den Muhamedanske Verden, før Hedningerne erobres af Muhame
danerne”! Samtidig nedsatte årsmødet et udvalg til ”at undersøge
Muligheden for, at vi kan komme i mere selvstændig Forbindelse
med Missionen”.

Gotfred Pedersen
1872-1953
(til højre)
Menighedsforstander
1905-47, søndagsskole
missionær 1907-08,
formand for hedninge
missionskomitéen 191620, missionær i
Bulgarien 1921-23.
”G. Pedersen var
missionær som kun få.
Hans store, varme,
brændende hjerte syntes
altid at slå bedst, når
han fik lov til at være i
Herrens gerning på
intensiv måde. Det slog
navnlig for arbejdet i
ydre mission. Forslagene
var rigelige, ideerne var
ikke altid straks de
rigtige. Men de satte ofte
noget i gang, så vi ved
fælles hjælp fandt vejen
frem til noget frugtbart
og stort. Der var noget
originalt ved ham,
somme tider genialt”
(N. P. Andersen).
William Sloan
1838-1914
(til venstre)
Som 23-årig havde han
oplevet den stærke
vækkelse, der gik over
de britiske øer, og han
følte kald til at virke for
vækkelsens udbredelse
uden for sit hjemland.
Engang i 1870erne tog
han fast ophold på
Færøerne. Han grund
lagde derved baptismen
på Færøerne - kaldet
"Brødremenigheden”.
Da færøsk radio i 1965
markerede 100-året for
Sloans første komme til
Færøerne, bad en
interviewer forfatteren
William Heinesen om en
udtalelse. Den kom uden
betænkning:
"Budskabet og manden
var ét”.
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Med Haandbog
"Haandbogen" var på 62
sider. Den indeholdt 13
kapitler, der omhand
lede for eksempel menig
hedens nytestamentlige
oprindelse, dens organi
sation, medlemskab og
embeder, menigheds
tugt, forhandlingsmøder
og rådgivende brødre
samt årsmøder. Hertil
kom en kortfattet gen
givelse af den ameri
kanske trosbekendelse.
- ”Læreskriftet” var på
6 sider!

Typisk for perioden lød Marius Larsens testamente til danske bapti
ster i 1913: "Bibelen er vor Rettesnor. Kristus er vor Mester. Maa vi
da søge ikke alene at bevare, men ogsaa at sprede Sandheden. Vi
skal være et missionerende Folk”. Den teologiske udmøntning heraf
stod svagt. Wenzzels nye "Vedtægter for Baptistsamfundet” fra 1908
var i den henseende et sagførerprodukt. De var blottet for enhver te
ologisk selvforståelse. Motiveringen for deres antagelse var, at "Ad
ministrationen burde gøres saa simpel som mulig”, og at de var nød
vendige, hvor ”vi som Samfund skal træde i Forbindelse med Tredje
mand”! Trosbekendelsen blev optrykt sidste gang i 1902, men dens
indhold blev ikke drøftet. Nærmest kom baptisterne, da Olsen i 1906
næsten retorisk fastslog, at ”vi henhører til den reformerte Kirkeaf
deling”.
11911 ønskede årsmødet ”et lille kortfattet Skrift, indeholdende Ho
vedtrækkene af vor Lære”. Derfor vedtog årsmødet at optrykke ”som
Samfundseje” Olsens pjece "Baptisterne og deres Lære”. Dens ind
hold var alment og skulle tjene til "Sandhedens Spredning”. Perio
dens vigtigste udgivelse kom i 1902 med "Haandbog for De forenede
Baptist-Menigheder i Danmark”. Wald. Andreasen fremsatte tanken
om en sådan i 1898, hvorefter konferencen bad ham udarbejde et ma
nuskript efter amerikanske forlæg. År 1900 var alle enige om bogens
nytte ”af Hensyn til en ensartet Organisering i vore Menigheder”.
Men der var uenighed om, hvorvidt "Haandbogen skulde indeholde
en Trosbekendelse i egentlig Forstand”. Bogen blev nu et stridens
æble. Efter gennemsyn i komitéerne besluttede konferencen i 1902 at
udsætte udgivelsen. Men Marius Larsen fik vedtaget, at "Forfatte
ren faar Tilladelse til at udgive Bogen paa "Dansk Baptist-Forlag”!”
Bogens forord bar præg heraf:
Det er Baptisternes Ære saa vel som deres Lykke at være uden nogen
som helst Slags Kirkestyrelse. Nærværende lille Bog fremkommer
da heller ikke for at foreskrive Tro og Praksis for Baptister, men for
at give en Oversigt over, hvad vi tror og praktiserer. Bogen er derfor
hverken Lov, Bibel eller Evangelium, men en "Haandbog” i, hvad
Guds Ord har lært os at tro og øve.
Håndbogen skabte intet nyt, men fastlagde gældende tænkning og
praksis. Den blev derfor aldrig omstridt - men glemt.
Det blev igen sakramenterne, der optog sindene. Olsen udgav i 1907
skriftet "Den kristne Daab”. Overraskende læste hans trosfæller
heri, at det var langt fra, at
Daaben for de første Kristne var "en blot og bar udvortes Lydig
hedshandling”. Vi Baptister har undervurderet Daaben. Skulde
der i de Skriftord, hvorpaa den "sakramentale” Daabsanskuelse
støttes, ligge alt det, som den lutherske Kirke finder deri, saa kunde
det absolut ikke gælde Barnedaaben. Det maatte da gælde den
Daab, som vi Baptister udøver!
Vedrørende nadveren rejste tuberkulosen - hvert 7. dødsfald skyld-
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tes denne sygdom, og flere baptistprædikanter bukkede under for den
- en diskussion om fællesbægeret. I Aalborg og på Amager gennem
førte flertallet i menighederne brug af særkalke. Hertil modtog Aal
borg menighed et sæt særkalke, der ”var sendt fra Amerika”. Menig
heden bragte på randen af et skisma sagen for årsmødet samme år,
som Kultusministeren fremsatte lovforslag i Rigsdagen om særkalk.
Begge steder blev det forkastet. Årsmødet 1904 nedsatte et udvalg,
der skulle fremsætte ”en motiveret Udtalelse”. Udvalget blev ikke
enigt. Flertallet ønskede særbægre, hvis de kunne indføres ”i Fred og
Endrægtighed, idet saadanne ikke forandrer Nadverens Betydning”.
Mindretallet henstillede, at menighederne "bliver ved den Fremgangsmaade, som baade af os Baptister saavel som af alle Kristne
har været benyttet i Aarhundreder”. Jensen-Bælum fremsatte til
sidst den resolution, at "Aarsmødet bliver ved det Bestaaende”! Det
vedtoges, og menighederne fulgte henstillingen i benved tyve år. Ol
sen prægede ikke drøftelsen, men han skar igennem til problemets
kerne med bemærkningen, at "Kristne nok forstaar Bibelen, men de
forstaar ikke Menneskene og Tiden!”

Jens Wenzzel
1873-1946
Sagfører, men gav en
betydelig del af sin store
arbejdskraft til Bap
tistsamfundet som læg
prædikant og komité
medlem. Årsmødefor
mand 1910-13 og
skoleudvalgets formand
1909-11,1922-24 og
1926-44.
I 1913 måtte han ned
lægge hvervet som års
mødeformand sammen
med sine udvalgs
poster. Før årsmødet i
1913 skrev P. Olsen, at
Wenzzel var blevet
"Formand for et Films
Aktieselskab. Hans
Navn staar nederst
under Indbydelsen til
Aktietegning i
"Politiken” og andre
Hovedstadsblade. Der
har været en Del
Opstandelse over det”.
Efter årsmødets af
holdelse føjede han til:
"Wenzzel nedlagde alle
sine Embeder, nærmest
tvunget dertil af
Omstændighederne. Jeg
holdt paa, at han kun
behøvede at nedlægge
Formandsposten og Jens
Jensen (Bælum) støttede
mig i det væsentlige,
men vi blev overstemt af
P. A. Holm (der igen blev
Formand), P. Grarup og
S. M. Olsen”.

Menighedstugten blev langsomt mildere. Nye toner på tværs af
”Haandbogen”s anvisninger hørtes fra K. Pott i 1914:
At rotte sig sammen mod en svag Sjæl er en kær Sport for desværre
ikke faa, men der er vist ingen, som efter en saadan "General-Om
gang” tænker paa at holde et Bønnemøde for en saadan. At skubbe
til Vognen, naar den hælder, behøves der hverken Visdom eller
Kraft til, men at være udholdende i Kærlighed og Bøn er noget gan
ske andet.
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En strømkæntring
Gotfred Pedersens
nuancer i en sag var ikke
altid for mange. I for
holdet mellem kristen
dom og socialisme
vendte han sagen på
hovedet med dette
udsagn: Der er i Dan
mark næppe noget
Samfund, der har saa
gode Betingelser for at
naa vort Folk som
Baptisterne... Naar jeg
har udviklet Bap
tisternes lære for en
Socialist, har han ofte
sagt: Men det er jo
Socialisme! Og det er
sandt. Deres Program
om Frihed, Lighed og
Broderskab er jo tilfulde
gjennemført i en sand
Baptistmenighed og
ingen andre Steder.
Dersom Baptisternes
Grundsætninger var
rigtig kjendt, skulde vi
nok blive anerkjendt...

Teoretiske spørgsmål, der havde med datidens samfundsforhold at
gøre, behandlede årsmødet ikke. Det gjorde Olsen derimod. Han hav
de gerne gået i skole hos "Naturalister af Aand”! I 1909, da den angelsaksiske kulturpåvirkning tog til, skrev han om Georg Brandes:
Det er en mærkelig Strømkæntring, der er ved at foregaa i dansk
Aandsliv. Stakkels gamle Georg Brandes. Der harjo alligevel været
meget idéelt over hans Livsgerning, og han har tilført dansk
Aandsliv i hvert Fald store, formelle Værdier.
På samme måde med prof. Høffding, der "Som bekendt er Fritæn
ker”. Men han var ifølge Olsen "mod sin Vilje og sit Vidende én af
dem, Gud netop i disse Tider bruger til at bryde Vej for - en ny Sejr
for Kristendommen, en kristelig Renaissance, en ny Reformation”!
Båret af sin evangelisk begrundede idealisme ville Olsen skabe en
"Strømkæntring” blandt sine trosfæller. Han begyndte med kvinde
sagen. I 1904 fik kvinder ret til at tage teologisk embedseksamen.
Året før blev de valgbare og fik valgret til Folkekirkens menigheds
råd, i 1907 til de kommunale råd og i 1915 til Rigsdagen. Olsen gik i
gang:
Ja vist smager Kvindevalgretsbevægelsen af Politik. Men al sund
og god Politik hviler paa et etisk Grundlag ja i de allerfleste Tilfæl
de praktisk set ogsaa paa et religiøst Grundlag. Som Kvinden er i
Færd med at blive Manden ligestillet i det borgerlige Samfund,
saaledes er hun det ogsaa i Menigheden. I Menighederne begynder
man saa smaat at vælge Søstre til Hverv, som før altid blev overladt
Brødrene. Men alt dette er en ny Begyndelse, der peger i den rigtige
Retning...
Netop i 1907 fik kvinder - to medlemmer af "Den sociale Komité” stemmeret for første gang på årsmødet. To år senere blev Vejle me
nighed den første, der sendte en kvindelig repræsentant til årsmødet.
Og i 1907 medvirkede "en Kvinde ved Teltmissionen - ogsaa som Ta
ler”! Året efter fandt den første kvinde optagelse på Missionsskolen.
Samtidig tog Olsen fat på socialismen i den socialdemokratiske ar
bejderbevægelses form. I 1913 fik socialdemokratiet næsten 30% af
Folketingets pladser, og "Socialdemokraten” var blevet landets stør
ste avis. For Olsen var socialismen og kristendommen forskellige til
værelsestolkninger, der udmærket kunne samarbejde til gavn for be
folkningen. Han rejste i 1908-10 landet rundt og holdt foredrag, ofte
arrangeret af den lokale baptistmenighed og arbejderpartiet. Ifølge
dagspressens referater sagde Olsen ved sådanne lejligheder:
Baade for Socialismens egen Skyld og for evangelisk Kristendoms
Skyld var det ønskeligt, at de to Parter kunde mødes i gensidig Forstaaelse. Principperne i Kristendommen var Ligheds-, Delings- og
Kærlighedsprincippet, og naar vi skal hen til den praktiske Anven
delse af disse Principper, kommer vi ikke uden om det sociale
Spørgsmaal. De Kristnes Opgave er her at sprede Oplysning om og
at tage Del i Løsningen afde sociale Opgaver. Men her vilde det ikke
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være heldigt at danne en separat kristelig-social Bevægelse. Kristne
skulle melde sig ind i de faglige Foreninger. Saaledes burde de
Kristne være med til at forberede den store Vækkelse, som i særlig
Grad vilde understrege det etiske (det humane Retfærdighedskrav).
Olsen tilrådede sine trosfæller ”at praktisere deres Kristendom ved
at deltage i det politiske Liv”. På Bornholm tilføjede journalisten, at
”mange af Baptisterne er Socialdemokrater eller staar Socialdemo
kratiet nær”.
Perioden var præget af mange internationale konflikter, der gjorde
fredsspørgsmålet aktuelt. Her løb idealismen undertiden af med Ol
sen. Efter den internationale socialistkongres i Amsterdam i 1904
skrev han: ”Der er næppe nogen Tvivl om, at det vil blive den store
Arbejderbefolkning og evangelisk Kristendom, der vil komme til at
danne den stærkeste Dæmning mod Krigen i Fremtiden”. Om bapti
sternes andel i verdensfreden holdt han foredrag ved deres Europakongres i 1908:
Krig kan være et Stykke ekstraordinær Polititjeneste. Der er større
Værdier end Liv og Helbred. Frihed er større, og national Uafhæn
gighed kan være det. Men positivt tror jeg, at alle Kristne er under
de højtideligste Forpligtelser til at være Fredstiftere. Selve Kristen
dommens Aand og Væsen fordrer det. Og vi Baptister er ved vore
Traditioner, ved vort Samfundsstyre, ved hvert Stykke Overbevis
ning og hver Følelse, hvoraf en Baptist er sammensat - mere end
nogen anden Kirke - kaldede til at være Vidner for denne Retfær
dighed og Ærlighed og Hensynsfuldhed allevegne ...

I 1909 skrev Olsen en mindeartikel om
Charles Darwin i anledning af 100-året for
hans fødsel. I ungdommen troede Olsen, at
Darwin var ”en Slags Umenneske,
Gudsfornægter og Kristendomsfjende” på grund af den forkyndelse, der lød blandt
baptisterne. ”Men det var han jo slet ikke.”
Han var en stUle Forsker. Overfor det
religiøse Spørgsmaal forholdt han sig mest
neutralt. Han kalder det ”det dybeste
Emne, som kan fylde ens Sjæl”. Olsen
konkluderede om Darwins forskning: ”Vi
forstaar kun ”i Stykvis”. Og Darwins
videnskabelige Gerning er et stort Bidrag
til vor stykkevise Erkendelse, som kristne
Mennesker kan være med til at sige Gud
Tak for - selv om den, som saa meget andet
godt, af Kristendommens Fjender til Tider
er blevet brugt til det, som er ondt”.

Poul la Cour
1846-1908
Videnskabsmand. Lærer
på Askov Højskole 18781908.1 begyndelsen af
1890erne skrev P. Olsen
til ham og spurgte om
hans syn på udviklings
læren; la Cour svarede:
”Min Opfattelse er
denne: I og for sig er det
ikke Bibelens Opgave at
lære os Geologi m.m. Og
kan man finde en Natur
erkendelse, som er over
bevisende, da maa vi i
Sandhedens Interesse
ikke lukke Øjnene, men
være villige til at
modtage den; men jeg
for mit Vedkommende
har endnu ikke set eller
hørt nogen saadan. Jeg
holder mig i Verdens
tilblivelsen til de faa,
men storladne Træk i
Bibelen, der dog i andre
Henseender har en
Autoritet, som alminde
lige menneskelige
Forfattere savner”.
Ved la Cours død i 1908
skrev P. Olsen: ”Hér var
en redelig Forsker, som
forenede den nye Natur
erkendelse med ægte
Fromhed og Gudstro”.
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Ud i sandet
Biskoppen i Aalborg
holdt i 1902 foredrag om
"Folkekirkens Forhold
til Romerkirken og
Sekterne”. P. Olsen var
ilde berørt af ordet
”Sekt”. I stedet foreslog
han, at alle herefter
brugte vendingen
"Kristne Særsamfund”:
"Det har en ægte dansk
Klang; det er ikke
misvisende; det ud
trykker præcist, hvad
der ligger i "Sekt” brugt
i god Betydning. Og des
uden har det det store
Fortrin, at det ikke som
"Sekt” er et Skældsord”.
På Ordrup kirkegård
foregik i 1901 en be
gravelse på denne måde
efter, at sognepræsten
havde nægtet Marius
Larsen at prædike på
kirkegården: "Kisten og
Følget stod på Kirkegaarden lige indenfor
Kirkelaagen, medens
Hr. Larsen stod udenfor
og holdt Talen. Blandt
Følget vakte Sogne
præstens Optræden
almindelig Indignation,
og det var ikke blide Ord,
der faldt om Præstens
Intolerance”.
("Socialdemokraten”).

Efter det politiske systemskifte i 1901 og Venstres nedsættelse af
”Det kirkelige Udvalg” vejrede baptisterne morgenluft. Allerede i
1902 besluttede årsmødet, at nu skulle der igen ansøges om statsanerkendelse. Som begrundelse herfor anførte Broholm, at "fattige
Søskende ikke mere skulde staa Skoleret for en taktløs kirkelig Em
bedsmand”, og at baptister "opnaaede Fritagelse for de personlige
Afgifter til Kirken”. Kultusministeren modtog ansøgningen i decem
ber 1902; heri kunne han blandt andet læse:
Vi søger Støtte for vor Ansøgning især deri, at vi i den kristelige
Tros Hovedpunkter saavel som i dens Sædelære stemmer overens
med den dansk-lutherske Folkekirkes Symboler. Beviset herfor vil
findes i vor trykte Trosbekendelse.
En løbende korrespondance med Ministeriet fandt herpå sted. På
årsmødet i 1903 foreslog Olsen, at baptisterne ved det forestående
folketingsvalg i de kredse, hvor der fandtes baptister i "noget videre
Antal”, offentligt skulle spørge kandidaterne om deres syn på "Sager
vedrørende de frikirkelige Samfund i Danmark”. Det skete i 20 kred
se. Men offensiven mislykkedes. Ministeriet afslog ansøgningen "ef
ter gentagne Gange at have Brevvekslet med Biskoppen over Sjæl
lands Stift om Sagen”! Historien om Gistrup Højskoles anerkendelse
gentog sig! Olsen var rasende:
Hvad i Alverden har Biskopperne med de Sager at gøre? Her i Dan
mark er der den slemme Skyggeside ved Forbindelsen mellem Kir
ke og Stat, at den skaber fri Tumleplads for det Overmod og den
Magtbrynde, som vor Statskirke-Gejstlighed altid optræder med.
Her møder vi ikke Retten, men Magten, Statsmagten og Kirkemag
ten Arm i Arm!
Begrundelsen for ministeriets afslag var, at ”den enkelte Baptistme
nighed kan kalde til Præst ved Menigheden en Mand udaf sin egen
Midte uden noget Hensyn til speciel Uddannelse”.
Kort før årsmødet overdrog Ministeren til ”Det kirkelige Udvalg” at
overveje, hvorledes "Grundlovens Løfteparagraf om en Dissenterlov
kan opfyldes”. Dette bragte årsmødet i kog. Alle var enige i, at ”vi
ikke roligt skulde lade Kultusministeren og de kirkelige Autoriteter
bestemme over os”! Derfor vedtog årsmødet, at Baptistsamfundet
henvendte sig til
de mere bekendte Samfund uden for Folkekirken om Nedsættelse af
et "Dissenterting”, der skal protestere mod, at Kultusministeren
overlader til Det kirkelige Udvalg at fremkomme med Forslag til
Ordningen af de frikirkelige Samfunds Forhold ved Lov.
Dissenterudvalget fik sager nok at tage fat på foruden anerkendel
sesproblemet. Årsmøderne fremhævede jævnligt den folkekirkelige
diskrimination af ”de kristne Særsamfund”. Baptisterne skulle fort
sat betale personlige afgifter til Folkekirkens gejstlige, to gange år
ligt skulle der ansøges om fritagelse for bygningsafgift på kapellerne,

I. C. Christensens
skrivelse til Baptist
samfundet 1903.
Uddrag af korrespon
dancen med Kirke- og
Undervisnings
ministeriet i anledning
af Baptistsamfundets
ansøgning fra 1902 om
anerkendelse. Brevet
viser Kirke- og Under
visningsminister
I. C. Christensens egen
håndskrift. Brevet er
stilet til "Menigheds
forstanderne for de
forenede Baptist
menigheder i Danmark”.

og de havde ingen ret til kolportørvirksomhed. 11910 klagede årsmø
det over, at "Baptister ikke er lige stillet med Landets øvrige Borgere
i Adgangen til Folkeskolens Embeder”. Og tre år senere fastslog
Overværgerådet, at plejebørn ikke måtte anbringes i baptisthjem.
Ministeriet sanktionerede denne kendelse, selv om det lokale værge
råd havde fundet, at "Hjemmet var det bedste blandt de fremkomne
Ansøgninger”.
Det eneste område, hvor forbedrede vilkår indførtes, var ved begra
velser på Folkekirkens kirkegårde. Forbedringen kom i 1907 med lo
ven om ret til borgerlig begravelse. Jensen-Bælum konstaterede til
freds: ”Med denne Lov er alle Skel mellem Kirken og Dissenterne
vedrørende Begravelser bortfaldne. Vi har samme Ret baade i Ligka
peller og paa Kirkegaardene”. Og årsmødet udtalte ”en Tak til Br. J.
Jensen for hans Arbejde i denne Sag”. Det var imidlertid hverken fol
ketingsmanden eller dissenterudvalget, men de antikirkelige sociali
ster, der havde æren for denne lovgivning!
”Det kirkelige Udvalg” barslede i 1907 med et "Udkast til Lov om
Folkekirkens Forfatning”. Parallelt arbejdede et af ministeriet ned
sat underudvalg med en dissenterlov. Men intet af alt dette fandt vej
til Folketinget. Alt løb ud i sandet...
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For vidt eller for lidt
Påskedag 1914 udviste
præsten i Taars fra
prædikestolen midt
under gudstjenesten
Peter Andersen, fordi
denne var baptist.
Pressen greb begærligt
hændelsen, der gik
pastor Kjærgaard imod.
Peter Andersen
fremhævedes som en
agtet borger, der havde
været medlem af Taars
sogneråd og formand for
privatskolen på stedet.
Andre implicerede
krævede, at pastor
Kjærgaard "giver en
Offentlig, uforbeholden
Undskyldning for Deres
uforstaaelige Optræden
- en Optræden, som er
uhørt i den danske
Kirkes Historie igennem
Tiderne indtil Paaskedag 1914”!
Som svar herpå skrev
pastor Kjærgaard:
”Naar De selv siger, at
De søger og finder
Opbyggelse sammen
med os andre, vil jeg lade
Deres Ord staa til
Troende frem for andre
Udlægninger af Deres
Kirkefærd. Og naar De
saa føler Dem forurettet
personligt af mig, vil jeg
følge mit Hjærtes Trang
til at give Dem en
uforbeholden Und
skyldning. Min Mening
var saa vist ikke at saare
Dem”! Begrundelsen for
præstens handling var
ganske enkel: "Baptister
kan vi da virkelig kun
have Fællesskab med,
naar de ikke vil føre
(efter min Mening:
forføre) barnedøbte til
Gendaab. I kasserer vor
Daab, vi bygger alt paa
den”!
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I denne periode blev baptisternes forhold til de folkekirkelige retnin
ger mærkbart forandret. Broholm talte om ”en forunderlig Tid”. Ol
sen begyndte med at erklære den apostolske trosbekendelse sin kær
lighed. Den var ”den smukkeste og mest enkle Opsummering af den
kristne Tros Grundsandheder. Men således som den af Grundtvigi
anerne er blevet sat i Bibelens Sted, maa vi andre lade den ligge, idet
vi føler, at vi maa ofre det smaa, som andre har gjort stort, for at hæv
de det store, som de har nedsat og stillet i Skygge”! Om Indre Mission
udtalte han, at den var "stærkt paa Vej til at komme bort fra sin
Selvgodhed og sin Ringeagt for andre Kristne Samfund. Men skal
Indre Mission være det, den burde være for evangelisk Kristendom i
Danmark, saa maa den helt af med disse skræmmende Udvækster”!
Og vejen ud af uføret anviste Olsen frimodigt - "Afskaffelsen af en
saadan Meningsløshed som en "Folkekirke”. Saa blev der ingen Tros
tvang”.
Den forunderlige tid blev mest mærkbar i samarbejdet omkring Den
evangeliske Alliance. 11905 blev Alliancens bestyrelse reorganiseret,
og Broholm blev uden diskussion indvalgt som Baptistsamfundets
repræsentant. Reorganiseringen skabte så megen epoke i Alliance
arbejdet i Danmark, at den danske bestyrelse sendte Broholm til Al
liancens hovedkvarter i London for at orientere om nybruddet. Siden
år 1900 havde greveparret Moltke sat deres præg på Alliancen, der
samledes i deres Bredgade-palæ; her blev ingen udspurgt ”om deres
Konfession, thi Greven og Grevinden elskede alle, der elskede vor
Herre Jesus Kristus”. Samtidig vendte "Alliancens Prædikant”H. P.
Mollerup hjem fra England, hvor han havde virket som sømands
præst. Disse foregangsmænd rejste det fælleskirkelige arbejde i Kø
benhavn, der kulminerede i bedeugen i 1905, så det gav genlyd i hele
landet: Et fælleskirkeligt kæmpemøde i Koncertpalæet med over
3000 deltagere og et Alliancekor med 300 sangere! I de følgende år
spredtes Alliance-arbejdet over hele landet. I 1909, da Alliancen fej
rede 25-års jubilæum i Danmark, prøvede bestyrelsen et storstilet
fremstød, dels ved oprettelsen af månedlige prædikantmøder for le
derne af de kirker, der sluttede sig til Alliancen, dels ved møder i de
større købstæder, hvor H. P. Mollerup prædikede. Om et sådant
møde i Aalborg skrev Johs. Nørgaard: ”Vi stod tæt pakkede som sild
i tønde i byens største forsamlingssal for at lytte til hans levende for
kyndelse, der var opbygget tæt omkring Bibelordets tekster”.
I 1907, da ”Det kirkelige Udvalg”s arbejde løb ud i sandet, udsendte
Alliancens bestyrelse en "energisk Protest”, idet den krævede, at
Grundlovens § 77 blev ophævet - ingen skulle imod deres vilje tvin
ges til at understøtte Folkekirken økonomisk. Mollerup kaldte para
graffen for ”en Skamplet ved vor Grundlov”. Samtidig tilskyndede
bestyrelsen baptisterne til igen at ansøge om statsanerkendelse. Bro
holm takkede, men afslog opfordringen - menighedens frihed til ”at
kalde en Mand udaf sin Midte til at være dens Forstander uden Hen
syn til speciel Uddannelse opgiver vi ikke!” Ved Broholms afrejse i
1908 godkendte årsmødet, at M. Jørgensen Toldam blev "Samfun-

dets Repræsentant i Alliancens Bestyrelse”. Og som sådan talte han
ved Grev Moltkes begravelse i 1913 som én ud af tre prædikanter!
Men ikke alt var idyl. I 1909, da årsmødet blev holdt i Hjørring, bad
\ en af byens lutherske præster i kirkebønnen om, at ”Gud vil velsigne
vore Baptistiske Brødre, som i disse Dage holder deres Aarsmøde
| her”. En af hans kolleger kaldte denne adfærd ”en lovlig vidt dreven
Fordragelighed og et fast utroligt stift Stykke”. Holdningerne i Fol
kekirken til baptisterne var blevet et kollegialt problem blandt dens
egne præster. Olsen på sin side glædede sig over, at ”en Mand, som
hører til en Kreds af Troende inden for Folkekirken, beder for en
Kreds af Troende, som staar uden for den. Det er saa selvfølgeligt, at
begge Parter har Grund til at skamme sig over, at de har gjort det
altfor lidt”.

Baptisternes Hymission.
Evangeliske Meder

afholdes i
Arbejderforeningens Festsal
(Norrevoldgade 92)

af Evangelist W. J. Andreasen

Perioden igennem an
noncerede baptisterne
meget, især i byerne.
Her ses en annonce fra
Politiken, indrykket i
godt og vel en halv snes
blade i november 1900.

Onsdag den 7. November,
Torsdag den 8.
—

Fredag den 9.

—

hver Aften Kl. 8.
Sang for blandet Kor hver Aften.
Sanghefter 9 10 Øre faas ved Indgangen.
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Følelig stilstand
I menighederne gik livet sin stille gang med jævnt fordelt stilstand
hele vejen rundt. Periodens fire nye menighedsdannelser fandt alle
sted i Jylland. Ved fredelig overenskomst med modermenigheden i
Frederikshavn blev Sæby menighed stiftet i 1901. Problemerne var
større ved dannelsen af Hjørring menighed. Tyngdepunktet i menig
heden havde længe ligget på landet omkring Vraa, idet købstadsmis
sionen var blevet forsømt. Derfor fremsatte menighedens medlem
mer i Hjørring ”en Begæring om at blive udskilt” med den motive
ring, at "Menigheden ikke evnede at udføre en tidssvarende Mis
sionsvirksomhed i Hjørring By”. Den nye Hjørring menighed blev
stiftet 1906. På meget kort tid blev et kapel bygget - ét af de ialt 14,
som baptisterne byggede i denne periode landet over. Mønsteret var
overalt det samme. Kapellerne blev opført i stationsbyerne (Brande,
Brovst, Brønderslev, Vaarst, Nyrup) eller i købstæderne (Odense,
Svendborg, Aarhus). De to øvrige menighedsdannelser blev skabt af
Fællesmissionen - Varde menighed i 1907, Aarhus menighed i 1911.

Politiken 5. juli 1911
skrev om baptisternes
teltmøder på ”en Græs
mark, der ligger unyttet
hen paa F asanvej”:
”Da der havde samlet
sig tilstrækkeligt mange
Tilhørere, blev der
sunget en Salme, derpaa
af et Menighedskor en
Lovsang. Saa tog
Menighedsforstander
Gotfred Pedersen Ordet
fra en beskeden
Prækestol. Han oplæste
Stykket om Nikodemus
og holdt derpaa et
saakaldt evangelisk
Foredrag, det vil sige en
Opbyggelsespræken,
som hverken var værre
eller bedre end de fleste
Præsteprækener. Den
bliver fulgt af en
Tilhørerskare, som
imens er vokset ved
Tilløb af tilfældigt
Forbipasserende, saa
Teltet til sidst er ganske
overfyldt. De jævne Ord
synes at gøre Indtryk
paa dette Publikum, der
efter Prækenen istemmer Salme efter Salme.”
-Baptisternes telt
mission fortsatte i øget
tempo også i den
følgende periode.
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Mange menigheder kæmpede med én af to udfordringer. Broholm
udråbte i 1904 forstanderproblemet til ”et af vore store Samfundsspørgsmaal”. Samme år stod 1/3 af menighederne uden forstander,
hvilket "vidner om Slaphed og Efterladenhed i at ville opfylde Det ny
Testamentes Forskrifter”. Problemet fremkom som følge af en æn
dring i menighedernes liv. Tidligere var menighedens lokale forstan
der også dens ledende prædikant. Men det var ikke længere nogen
selvfølge. Den pastorale omsorg, forkyndelsen og sakramenterne
blev nu ofte varetaget af en prædikant, som menigheden tilkaldte og
aflønnede. Menighedernes "Husholdningssager saa som de mere ti
melige Forhold og Forhandlingsledelsen” blev derfor forsømte, hvor
en lokal forstander ikke blev indsat. I en tid med mangel også på præ-

dikanter vedtog årsmødet i 1909 en henstilling, der "pegede i en ny
Retning” vedrørende menighedens kaldelse af prædikant:
Det vil være af Betydning for en Menighed, der tænker paa at kalde
en Mand, som er ukendt i Menigheden, at kunne hente Raad hos
saadanne, der bedre kender de enkelte Arbejdere. Derfor burde det
tilraades Menighederne, før de kalder nye Prædikanter, at spørge
Missionskomitéen til Raads.
Samtidig fik Wenzzel vedtaget, at det ved ordination blev "Samfun
det, der gav Ordinationen sin Anerkendelse”. Missionskomitéen
skulle på Samfundets vegne sende repræsentanter til ordinationen.
Hidtil havde det været overladt den enkelte menighed selv at invite
re.
Mange menigheder havde forstander- og prædikantproblemer på
grund af deres mangel på størrelse. Over halvdelen af menighederne
havde i 1914 under 100 medlemmer. Sådanne menigheder blev hjul
pet via Fællesmissionen - men kun indirekte med økonomisk hjælp:
Vi kan hjælpe dem med at yde dem Missionsarbejde. De større Me
nigheder kan godt undvære deres Prædikanter en lille Tid til For
del for de smaa. Men de skal ogsaa være de smaa Menigheder til
Nytte med Raad og Vejledning i Ordningen af deres indre Forhold.
I menighedsarbejdet blev to nye initiativer taget. Fra 1905 blev mis
sionsteltet brugt i "de før saa ubenyttede Sommermaaneder”. Gotfr.
Pedersen var initiativtageren i et lejet telt i Midtjylland. Forsøget
faldt så godt ud, at menighederne distriktsvis købte missionstelte.
Fynboerne kom først i 1906. Året efter talte man begejstret om Fyns-,
Sjællands- og Jyllandsteltet. Teltæraen var indledt og dermed menig
hedernes mobile sommermission.
Det andet nybrud skete i nogle få store menigheder på det sociale om
råde. Det begyndte allerede i 90erne i København. Under sygdom var
der sjældent ordnede lønforhold, og ved hospitalsophold måtte der stil
les kaution. En mandskreds trådte til, og i 1905 blev dette til "De kø
benhavnske Baptisters Syge- og Begravelseskasse”. En lignende soci
almission rejste sig også andre steder. Medlemmerne betalte kontin
gent, kasserne ydede hjælp i kriser, og deres medlemmer besøgte syge
og nødlidende.
Trods en trofast indsats i menighederne blev perioden én lang stil
standsperiode. Medlemstallet steg totalt set kun med 300 til 4200,
der fordelte sig på 32 menigheder. Den årlige tilvækst blev kun pål/5
af den store fremgang i 1890erne. Relativt set havde baptisterne mi
stet fodfæste i befolkningen i 1914. Danske baptister havde aldrig
tidligere været igennem så lang en stilstandsperiode ...

Jeg kan ikke andet end
se mørkt paa hele vor
Stilling. Vore Arbejdere
har alt for ringe
Uddannelse, og vi raader
over alt for faa Penge.
En Vej var at gaa tilbage
til hyperfolkelig
Rummel. Det vilde give
en Del Fremgang, selv
om den blev lovlig
uægte...
(P. Olsen, 1913)
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Ilden i hjerterne
P. Olsen skrev samme
dag, som verdenskrigen
udbrød: Mange oprigtig
troende Mennesker vil i
disse Dage prøve paa at
tyde hvad der sker, i
Aabenbaringens og
Profetiens Lys. Her er
Grund til at mane til
Maadehold og Forsigtighed-omdetblot nyttede
noget! Her tænker jeg
ikke paa Russels
(Jehovas Vidner) eller
Adventisternes
Udlægninger. Men jeg
tænker paa de Kredse af
evangeliske Kristne,
som sysler med Bibelens
Tale om de tilkommende
Ting. Der er intet forkert
i at fordybe sig i dette.
Men det forkerte
kommer, naar man gør
Guds Ord ansvarlig for
sine egne Tanker og
Kombinationer. Der er
en Opgave for de
Kristne, der er langt
mere nærliggende end
den spekulative. Det er
Forbønnens Opgave.

Over årsmødet i 1913 var der ”en noget usædvanlig Luftning”. Stærk
kritik ramte både "Menighederne, Forkyndelsen og Samfundets
Mænd”. Årsmødet vedtog, at prædikanterne skulle samles til krise
møde om efteråret på grund af ”vort Samfunds øjeblikkelige ikke allergunstigste Stilling”. Men også københavnske lægmænd handlede.
I foråret 1914 skrev Olsen, at der er ”i Hemmelighed en Plan oppe
blandt vore rige Folk”! Jørgensen Toldams markante replik fra 1910
havde længe ulmet: ”Alle vore Planer er kun Stilladset; uden Ilden i
Hjerterne naas intet”. I lægmændenes hilsen til årsmødet i 1914 fæn
gede ilden. Uden for dagsordenen oplæste J. Jørgensen en skrivelse,
der omtalte 1914 som "Mindeaar og Mærkepæl”, men især pegede
han mod fremtiden:
Skjules kan og bør det ikke, at vor Mission i Virkeligheden har
stagneret i de senere Aar. Som en af Aarsagerne tør vi nok nævne
vor Mangel paa aandelig Kraft. Der tiltrænges i alle vore Menighe
der en virkelig Pinsetid. Men skal vi rejse os som et Folk, da kan det
kun ske ad Sammenholdets Vej. Vi har kæmpet i al for spredt
Fægtning. Vore Menigheders stærke Selvstændighedstrang har
medført, at vor Mission er bleven lokaliseret og isoleret. Vi maa bli
ve en Enhed. Og vi maa gaa angrebsvis til Værks. Vor Sag i Dan
mark har i de senere Aar savnet to eller tre Mænd, der var saaledes
stillede, at de kunde optage en virkelig Fællesmission; saadanne
Mænd, der til Stadighed kunde besøge vore Menigheder, styrke og
opmuntre, hjælpe og retlede, tænde ny Begejstring og føre Sagen
frem til Sejr. Derfor opfordrer vi de danske Baptister til i Fælles
skab at rejse et Trosmonument: ”De danske Baptisters Missions
fond”.
Fonden skulle bestå af en kapital på 200.000 Kr. Renterne skulle financiere de nævnte ”to eller tre Mænd”s tjeneste. Fondskapitalen
udgjorde det dobbelte af menighedernes årlige indsamling til lokal-og
fællesmission. Dette arbejde måtte ikke berøres. Derfor skulle fon
den rejses ”af dem, der bedst kan ofre”. Bidrag skulle kun kunne teg
nes i rater af 1000, 500, 250 og 125 kr. De 10 forslagsstillere havde
hver tegnet sig for den største rate! Året før havde årsmødet vedta
get, at en årsløn for en prædikant burde udgøre 1800 kr.! Forslaget
om missionfonden blev vedtaget. Ingen var imod. Tegningen kunne
fortsætte! Årsmødet nedsatte et presseudvalg, vedtog, at menighe
derne burde "afholde Mindefest i Anledning af 75 Aars Jubilæet den
30. Oktober”, og P. A. Holm sluttede med W. Carey’s ord: "Forsøg
store Ting for Gud! Forvent store Ting fra Gud!”
Initiativet gav genlyd over hele landet. Pressens hilsen til baptister
ne stod at læse i Berlingske Tidende kort efter årsmødet:
Baptisterne hører til de mest sympatiske, religiøse Samfund her
hjemme. Medens Unitarerne ustandseligt stiller Krav til Folkekir
ken, og medens Metodisterne og Katolikerne ofte optræder mere
som filantropiske Foreninger end som religiøse Samfund, holder
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Baptisterne i al Stilfærdighed fast ved Evangelisationsarbejdet
som det egentlige og afgørende Arbejde.
En måned efter årsmødet brød verdenskrigen ud, og der faldt en
skygge over 75-årsjubilæet. I anledning af krigsudbruddet skrev Ol
sen:
Nu triumferer Realisterne over Idealisterne. Og Idealisterne bøjer
deres Hoved i Sorg. Nogle afdem havde sat deres Lid til den moder
ne Arbejderbevægelse. Og der var dem, som havde sat deres Lid til
Kulturen. Det er tungt at maatte sige det, at til Kristendommen
havde ingen sat sin Lid. Men nu har Europas Folk drukket sig
drukne i Krigsbegejstringens blodrøde Vin. Saa jernhaard er Vir
keligheden nu. Naar Fædrelandskærligheden fører til Angrebskrig
og Voldsfærd mod andre Nationaliteter, og naar saa til og med Gud
selv tages til Indtægt for alt dette, saa foreligger der en forfærdelig
Værdiforfalskning. Men derfor staar det dog lige fuldt fast, at Me
nighedens Herre har sagt: Salige er de, som stifter Fred! Idealister
ne har Ham paa deres Side. Hinsides Krigsmulmet venter der en
Fredens Morgen. Da vil alle de Fredens magter, som nu er slaaet af
Marken, forny deres Kraft og begynde deres Fredsmission igen. Da
vil den kristne Kirke maaske opleve noget af en ny Reformation,
som vil gøre den mere evangelisk og mindre lig Verden i Tanke og
Handling. Da vil den maaske bedre forstaa sin Fredsmission paa
Jorden.
Olsens artikel bar overskriften "Skibbrud?”.

Idet vi loreltEgger dem.e for vort bomlund s„« v.gt.ge bog lo,
vore prædikende Brodre, Menigl.edsledere og AorsmodeU De ege
rede onsker »i «t fremholde, ni vorl Forslog udelukkende loger
Si.t;
„I ophjælpe vort Samfunds Mission gjenncm de kommende Aar.
8 Vi “abor lid Ir« do Iremholdte Synspunkter,
denne vor he vendelse vil mode Forstonelse og Tilslutning soavel fro Aarsmodels
Delegerede, som fra de Menigheder, de repræsenterer.
København, 13. Juni 1914.
Med broderlig Hilsen

Wllh. Andreassen,
Kasserer.

Hans Jensen,
Kontorchef.

Q. A. Rosenlus,
Fabrikant.

Chr.

A. Egldlussen,

Maskinmester.

H. J. Jørgensen,
Maskinmester.

Chr. Thomsen,
Murermester.

J. Wenzzel,
Sagfører.

Fr. B. Holm,
Ingeniør.

Ch. Larsen,
Bogholder.

Viggo Thomsen,
Forvalter.

Missionsfondens mænd
var inspireret af
Lægmandsbevægelsen
for Ydre Mission (LYM),
der kom hertil fra
Amerika. På grund af
verdenskrigen blev
eftertrykket rykket fra
Ydre Mission til Læg
mandsbevægelse - og
arbejdet tog sigte på
evangeliets spredning
herhjemme. Blandt
baptister talte man i
denne forbindelse om
”Medlemsvirke”.
De fleste af initiativ
tagerne havde ordet.
J. Jørgensen sagde:
”Den her forelagte Sag
er velovervejet. Vi vil
gøre den til vor Livssag!”
Wilh. Andreasen
tilføjede: "Jo tiere, vi
søgte at vise Sagen fra
os, des tungere blev den,
men da vi tog den op,
faldt Byrden bort”! Bemærk at forslags
stillerne hørte til det
bedre borgerskab i de
københavnske
baptistmenigheder!
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Med de smukke ord som
motto "Kærlighed er
Lovens Fylde" udsendte
missionskomitéen i 1918
en landsindsamlings
brochure for oprettelsen
af "Baptisternes Hus” i
København, en takofferbygning for krigens
ophør. Drømmen blev
virkelighed i 1922. Et af
periodens vigtigste tiltag
i missionsarbejdet var
dermed taget. Her ses en
illustration fra forsiden
og fra titelbladet samt
den nummererede side
af pjecen, der indeholdt
den enkeltes bidrags
tilsagn.

Baptisternes

Ungdomshjem
i Købenljaun
bibrager Unbertegnebe meb et Beløb
af

Kroner.

Tlaun

USførlig RBrcBse

Ouenn*unte Beløb titl bliuc betalt

H: inben I. Uuli 1919 eller
B: fjalubelen i 1919 og f^alubelen i 1920
(Understreg A etter B. e)tersom De onsker at indbetale)
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Høge og duer
Præsterne erobrer billedet

1914-1928

1929-1939

Drag frem
Over alle grænser
Missionskritik
Stimen går forbi
For stedmoderligt
I social retning
Landsmission i København
En ædruelig kamp
En ublid skæbne
Et bedre spor
Skolens ørkenvandring
Adel forpligter
Sejrens palmer
Evangeliets fortyndere
Ifølge troslæren
Grumme grimt
Ingen genveje
Medlemsvirke

Unge løver
Erobringsånden
Vor livssag
Dansk kærneungdom
Fremtidens hær
Passende opgaver
På bølgelængde
I Tølløse
Livsnerven
Jødernes venner
Det grønne forår
En åndsretning
Åndens enhed
Før eller senere
Vækst under tugt
På pilgrimsvandring

Høge og duer
'
Verdenskrigens udbrud skabte i Danmark kun en forbigående æng
stelse. Sikringsstyrkens indkaldelse til København og mineudlægningen i bælterne formåede ikke at kaste skygge over den økonomisk
fordelagtige situation - at være leverandør til begge de stridende
magter.
En økonomisk vækst baseret på den mest bestialske krig, menneskeheden havde oplevet, kunne ikke i sig selv være bæredygtig for et
samfund i demokratiets støbeske. Gullaschbaroner, børsspekulanter
og almindelige fidusmagere kom til at tegne tiden, skønt de kun ef
terlignede den etablerede storkapital med ØK, Foss og Plum- nævnt
som eksempler. Sidstnævntes store og uansvarlige investeringer i
Rusland førte til hans og Landmandsbankens store krak i 1922.
Mistilliden fra den menige dansker, der i disse år kæmpede mod varemangel og dårlige boligforhold, udviklede sig til et opgør også med
åndelige værdier og borgerlige dyder. Undgik det danske folk således
den store krig på deres legemer, så angreb den ubesværet deres men
talitet.
Den reviderede grundlov fra 1915 havde gjort Danmark til et demo
kratiets foregangsland. Den almindelige valgret - også til kvinder og
tyende - skabte forhåbninger om en mere retfærdig fordeling af samfundets goder. Socialdemokratiet og fagforeningerne arbejdede sig
ind på det moderne arbejdsretlige system med overenskomstaftaler.
I kulissen truede de yderliggående syndikalister med strejker og re
volter. 1918 blev således både voldens og fredens år.
Skønt den "Spanske Syge” med over 6000 dødsfald i 1918 af mange
blev anset som Guds straf til et folk, der tog sig selv til rette, så valgte
man dog med krigens ophør at se fremad og fortsætte kampen for et
harmonisk samfund. Jordlovene i 1919 med lensafløsningen og jord
eksproprieringen skaffede jord til tusinder af husmænd. Til trods
herfor kunne det ikke skjules, at flugten fra land til by blev øget
hvert år. Det ændrede livet på landet og pressede livet i byerne. Et
mønster, der gentog sig over hele verden.

Julius Bomholt skrev i
"Moderne Skribenter”
fra begyndelsen af
30erne, at den ånd, der
skabte bondedigtningen,
var på retur: "Efter
Jakob Knudsens og
Jeppe Aakjærs Død er
der blevet tavst på den
danske Bondes Parnas.”
Andre røster var
begyndt at blive
betydeligt stærkere.
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Genforeningen med Nordslesvig 1920 blev umiddelbart fulgt af På
skekrisen, hvor Christian X’s politiske indblanding i regeringsdan
nelser frembragte generalstrejke og trusler om
ARBEjDEREjjENESTEM*NDHUSM*ND revolution. Det var dog,
V , ^
hvad alle mindst af alt
ønskede. Folkeforbun
det blev stiftet dette år.
Danmark var med fra
begyndelsen. Vi havde
accepteret vor magtes
løshed som lille nation.
Freden kunne kun sik
res ved, at de stærke
. har Magten, hvu t vil !
,
STEM PM SOCIALDEMOKRATIET!
stod sammen.
æ

1
1
.

!
'

y

Trods politisk ustabilitet oplevede Danmark i tyverne en stadig stig
ning i industri- og landbrugsproduktion. Der blev råd til at eksperi
mentere - også med livsstil. Det var årene for atomteoriernes fødsel,
Einstein og Bohr. Johannes V. Jensen arbejdede med udviklingslæ
ren, og søsteren, Thit Jensen, opflammede til kvindens frigørelse.
Freuds psykoanalytiske teorier om det bevidste og det ubevidste
bragte mangen en brand ind i vanetænkningens hus, og ideologierne
føg gennem luften. Det var ikke let for "generationen, der snublede i
starten”, som Jacob Pal udan kaldte den.
Arbejdsløsheden ramte Danmark sent, men hårdt i begyndelsen af
trediverne. Den verdensomspændende økonomiske krise, depressi
onen, gav grobund for en ny ledertype, der kom til at stå i modsæt
ning til de hårdt tilkæmpede demokratier - den stærke mand, dikta
toren. Håbløsheden tilbad handlingsmennesket — forandringens
menneske. Vi så det i Kaj Munks tidlige skuespil, i tankerne bag
Dansk Samling og i den voksende politiserende landbrugsbevægelse,
der i visse egne blev overtaget afkræfter med fascistiske tilbøjelighe
der.
K. K. Steincke fik som minister i 1933 gennemført en modernisering
af sociallovgivningen, hvorefter socialhjælp ikke blev vanære. Men
bag lovgivningen lå tanker om, at samfundet skulle beskytte sig mod
"genetisk belastning” fra åndssvage, sindssyge o.l. I det danske kul
turliv råbtes vagt i gevær. Hartvig Frisch gjorde opmærksom på den
nazistiske trussel, og Kjeld Abels stykke "Anna Sophie Hedvig” ma
nede til personligt opgør mod undertrykkelse og fascisme. Det lykke
des. Fascismen fandt ingen grobund i det danske folk - denne gang.

K. K. Steincke
1880-1963
(til venstre)
K. K. Steincke skrev i
Socialt Tidsskrift 1929:
"Mon det med slægtens
vel for øje er absolut
anbefalelsesværdigt at
sætte så stærke kræfter
ind på at værne og støtte
mennesker, der i visse
henseender må be
tragtes som en byrde for
samfundet og som under
andre forhold måske
ville gå til grunde?”
Hitler brugte Steinckes
socialreformtanker som
eksempel til efterfølgelse
for den nazistiske
raceideologi - til
Steinckes rædsel!

Ove Rode
1867-1833
(til højre)
Den energiske inden
rigsminister i Zahles
ministerium, Ove Rode,
var én af de fremsynede
politikere, der indså, at
fremtiden kunne og
skulle formes af
politikere ved indgreb,
hvis dagligdagen skulle
ændres for de svage i
samfundet. 11916 holdt
han sin berømte Gimletale, hvor han sluttede:
"Ingen véd, hvad der
kommer efter Ragnarok,
men de gamle nordboere
troede, at efter Ragna
rok kommer Gimle. Lad
os også tro derpå. Jeg for
mit vedkommende tror
på lyset efter mørket."
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Præsterne erobrer bifledet
I mellemkrigstiden blev Folkekirkens mest toneangivende strøm
ning Tidehverv, oprindelig navnet på et tidsskrift, der udkom fra
1926. Tidehvervs opgør med det 19. århundredes kristendomssyn —
som de kaldte ”en stræbsom amerikanisme tilsat en god portion
dansk sentimentalitet” — begyndte typisk for århundredet i Dan
marks Kristelige Studenterforbund. Opgøret var teologisk velfunde
ret. Det gjaldt det 19. århundredes trang til personlighedsdyrkelse,
idealisme, kristent fromhedsliv og moral. Al menneskelig religiøsitet
var udtryk for oprør og selvhævdelse: ”Vi er ved at kvæles i
subjektivisme og oplevelsesjagen, selvbeskuelse og selvnydelse! Vi
må høre op med at tale om os selv og i stedet tale om Gud”! Ifølge Ti
dehverv bestod kristendom da også i Guds tiltale - hans tilsigelse af
syndernes forladelse, ikke forstået som vor besiddelse, men som
Guds stadige komme til os i Evangeliet, og i hans fordring - vi skal
være næsten og jorden tro, ikke i kristelig aktivitet, men i livsnære
opgaver i hverdagslivet. Tidehverv ejede følgelig intet menighedssyn
og gjorde derfor Folkekirken til en dansk kongeligt privilegeret em
bedsmandskirke — ”en kirke, hvor absolut ingen er sendt, men til
gengæld en enkelt, præsten, er sat”!

Eduard Geismars
lærebøger i dogmatik og
etik var bygget over
hans hovedsynspunkt:
”Gud, som er kærlighed,
kræver et menneske
helt, dømmer et
menneske helt, tilgiver
et menneske helt og
giver et menneske
forjættelsen helt”.
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Tidehvervs mange opgør blev noget af det vigtigste i periodens kirke
liv. Netop fordi det var et velfunderet præsteoprør, satte bevægelsen
sit umiskendelige præg på sognene. Et studium af Kierkegaard,
Barth og Bultmann fandt sted i en sådan grad, at ”det hæmmede
præsternes mulighed for at forkynde evangeliet, så det kunne forstås
i menighederne”! Yderligere prægede det perioden, at Tidehvervs
modstandere gennemgående var afmægtige i deres forsøg på et gen
mæle. Tidehvervs grove og ofte personlige polemik gjorde bevægel
sen hadet og frygtet i de fleste kirkelige kredse - men virkningen var
ubestridelig! Hos Indre Mission mødte Tidehverv kun skældsord og
sur fornærmethed. Og da Indre Mission ikke gennemgik nogen indre
fornyelse, konsoliderede den sig i statiske miljøer. De grundtvigske
miljøer havde forlængst nået dette stadium, men i 1930erne forsøgte
præsterne sig med en "Grundtvig-renæssance”, der forblev uden be
røring med menighederne. Kirkens ”tredie retning” blev diffus. Dens
højrefløj værnede om kirkens lutherske bekendelse og søgte at sikre
sig mod overgreb fra den bekendelsesløse rigsdag, der mod præster
nes vilje forblev kirkens øverste myndighed. Større betydning fik
”den folkekirkelige retning”, hvor præsterne ville være ”uden ret
ningspræg” i et forsøg på at blive hele sognets hyrde. Sognets liv
skulle samles om kirken, skolen og præstegården - forsamlingshuset
og missionshuset tabte her terræn.
Lovgivningsmæssigt blev perioden præget af to tiltag. I forholdet
mellem stat og kirke udbyggede I. C. Christensen kirkens demokrati
ske opbygning ved kirkelovene af 1922. Et "Udvalg angående forhol
det mellem stat og kirke” arbejdede i tolv år med en cementering af
"Folkekirkens velordnede anarki” som eneste resultat. Forholdet
mellem kirke og skole fandt sit leje i skoleloven af 1937, hvor det blev
fastholdt, at kristendomsundervisningen fortsat skulle finde sted på

grundlag af Folkekirkens bekendelse - uden held havde man fra hu
manistisk side kæmpet for en "objektiv” undervisning på et religions
historisk grundlag.
Blandt nye bevægelser, der kom hertil fra udlandet, må Oxford-bevægelsen nævnes. Fra 1935 fængede dens budskab om ”en kristen
verdensrevolution” i de miljøer, der endnu var præget af vækkelser
ne og den idealistiske kristendom - heriblandt danske baptister. Men
da bevægelsen fra 1938 - som "Moralsk Oprustning” - fik anti-kommunistiske overtoner og et alment religiøst præg, tabte den hurtigt
sin indflydelse. I løbet af 1930erne begyndte den økumeniske bevæ
gelse at formes herhjemme - inspireret af det store kirkemøde i 1925
i Stockholm, hvor hele den ikke-romerske kristenhed for første gang
officielt havde sat hinanden stævne. Herhjemme dannedes Det øku
meniske Fællesråd i 1939. Det 20. århundredes kirkelige vækkelse
var i anmarch, foreløbigt dog kun blandt kirkesamfundenes toneangi
vende ledere.
Frikirkeligt set skete der indenlands en spaltning af Pinsemissionen
i 1924, og Den apostolske Kirke begyndte sit virke. Splittelsen skyld^ tes personmodsætninger og forskellige kirkesyn, men endnu et dø
bersamfund prægede i de følgende år frikirkernes mission.
Tiden efter 1. verdenskrig er blevet kaldt ”de ringe dage” for den
danske kirke — sikkert med rette. Vækkelsernes århundrede var lø
bet ud, vækkelsesmiljøerne stagnerede, den folkelige tilslutning op
hørte. Nye vækkelser opstod ikke, derimod trivedes præstekonventerne!

Eduard Geismar
1871-1939 (til venstre)
Sognepræst ved
Trinitatis kirke i
København og professor
i systematisk teologi
ved Københavns
Universitet. Som bety
delig Kierkegaardforsker havde han let for
at sætte sig ind i Karl
Barths tanker, hvor de
faldt sammen med
Kierkegaards. Men da
Barthianismen i
Tidehvervs udformning
i 1920erne fik voksende
indflydelse, måtte han
tage et opgør: ”Hvis man
udelukkende hævder
kristendommen som
dommen over idealis
men, berøver man
kristendommen ethvert
tilknytningspunkt i
menneskenaturen.
Jesus traf mangfoldige
mennesker, hos hvem
han fandt noget godt.
Der må være et ideal,
der dømmer. Vejen, vi
må ga, er vejen gennem
idealet til dommen og
nåden.”

I. C. Christensen
1856-1930 (til højre)
Venstrepolitiker med
stor indflydelse.
Folketingsmand 18901924. Kirke- og skole
minister 1901-05,
statsminister 1905-08
(måtte 1908 trække sig
på grund af Albertiskandalen), minister
uden portefølje
("kontrolminister”)
1916-18, kirkeminister
1920-22, hvor han fik
gennemført mere
demokratiske kirkelove.
Skrev andagtsbøger og
barndoms- og ung
domserindringer.
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Drag frem
To måneder før Verdens
krigens afslutning skrev
Olsen: ”Jo længere
denne Krig skrider frem,
des mere viser det sig, at
den vil komme til at
sætte et dybt Skel i
Verdenshistorien: Det
russiske og det
amerikanske Folk vil
komme til at præge
Verdens Fremtid i lange
Tider”!

Uden for Nordens grænser rasede verdenskrigen - "Ondskabens
magter hærger Folkene”. Herhjemme hilste P. Olsen på baptisternes
vegne den nye Grundlov velkommen som ”en politisk Daad, der har
Glans over sig”. Kvinder og tyende havde faet valgret - og "Retfær
dighed forbyder os at ønske andet end lige Vilkaar”. Da valgretten
skulle bruges, gik baptisterne til valgurnerne efter denne vejledning
fra Olsen:
Vi tror ikke paa et særligt Kristenparti. De Kristnes Stilling i Poli
tik burde være den, at de hver inden for sit Parti stod som Repræ
sentant for Kristendommens Væsen og dens praktiske Krav.
Men primært var det Missionsfonden, der greb hjerterne - ”den stør
ste og dristigste Sag, de danske Baptister nogen Sinde har taget op”.
På årsmødet 1915 blev det vedtaget, at alle medlemmer skulle mod
tage en ”Fond-Bog”, der redegjorde for indsamlingen. Ligeledes skul
le alle lokalt deltage i en ”Fond-Uge”, hvor bindende løfte om bidrag
kunne gives. I foråret 1916 skrev "Fond-Udvalget”:
Paa første Blad afFondens Historie staar skrevet: Fonden er sikret.
Hertil krævedes 100.000 Kr. Vi havde en i vor Historie enestaaende
Offeruge. Ingen hidsig Agitation, intet Pres paa nogen. I stilhed
skete det. Det næste Blad i Fondens Historie vil blive skrevet paa det
kommende Aarsmøde, naar de taknemlige Følelser vil mødes i en
Taksigelsesdag til Guds Ære. Hvilken Anledning til at vise Gud sin
Taknemlighed, fordi Han i disse mørke Tider ogsaa har ladet man
ge af vore Trossøskende have store Indtægter, medens andre Fol
keslag gaar til Bunds. Hvad skal der saa staa paa det tredie Blad af
Fondens Historie'?

H. J.Jørgensen
1862-1942
Maskinmester, drifts
bestyrer ved Gas- og
Vandværket i Søllerød.
Medstifter af Frederiks
berg baptistmenighed,
forestod opførelsen af
Fredskirken, primus
motor med at få skabt
Baptisternes Missionsfond samt købet og
driften af Baptisternes
Hus. Baptistsam
fundets kasserer
1919-38.
"Jørgensens personlighed
var karakteriseret af
intelligens, realisme,
lune og vennesælhed, og
så var han velsignet
usnobbet og altid beredt
til en dyst”.
(Johannes Nørgaard).
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Herpå svarede årsmødet i 1916. Der var nu tegnet 164.000 kr. — ”at
naa Maalet kan kun være et Trosspørgsmaal. Hvad, der er naaet, er
en Triumf’. Anvendelsen af Fondens midler blev fastlagt i en række
Statutter. Kapitalen måtte ikke bruges, men renterne skulle anven
des ”til Fremme af Baptisternes Fællesmission i Danmark saavel i
Tale som i Skrift, men ingenlunde til nogen lokal Menigheds Virk
somhed”. Fondens midler skulle sikre, at baptisterne "indtog Lan
det”. Optimismen var stor. Årsmødets missionsforedrag bar titlen:
Drag frem!
De følgende år blev med Olsens ord præget af ”den store Pengerigelighed, saa vi ikke hindredes i noget, hvor Penge kunde gøre Udsla
get”. Derfor fulgte andre store pengeindsamlinger - og Missionsfon
dens kapital blev kun på godt 150.000 Kr. Fra 1926 måtte den an
bringes i ”de til Samfundet som saadan tilhørende Ejendomme”.
Baptistsamfundets ledelse, årsmødet og komitéerne undergik nogen
forandring. Efter nogen uro forud for et naturligt generationsskifte
blev lederne i periodens begyndelse, P. A. Holm og Jørgensen Tol
dam, i 1923 udskiftet. R. Madsen og Rødvig blev nu forgrundsfigurer.
Da Madsens femårige formandsperiode udløb, fik årsmødet en "time
lang Forhandling”, fordi missionskomitéen havde stillet det forslag,
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Forsiden af "Fondbogen”
fra 1915. Bøgerne var
nummereret, således at
hver giver havde et
nummer I "Baptisternes
Ugeblad” bragtes
kvitteringer for de
indbetalte beløb. Om
muligheden for at rejse
Missionsfonden stod der
i "Fondbogen": "Ingen
tidligere Slægt i
Danmark har levet
under saa gode Kaar
som vi, baade i kristelig,
politisk og social
Henseende. I mange Aar
har vor Jord baaret
rigelig Afgrøde, store
Værdier er indvundne
fra Land og Hav.
Vi har haft
Forretnin gsfremgang
og Lønforbedringer. Vi
nyder langt større
Bekvemmeligheder med
Hensyn til Bolig,
Levemaade og Klæde
dragt end i tidligere
Tider. I Modsætning til
vore Forfædre nyder vi
religiøs og politisk
Frihed, og Guds Ord
forkyndes frit og
uhindret i vort Land”.

at denne selv skulle "udpege en Kandidat til Formandsvalget”. Sa
gen blev udsat - og formanden genvalgt! 11924 blev ledelsen reorga
niseret. Den bestod nu af fire selvstændigt arbejdende komitéer, der
skulle afholde et fællesmøde forud for årsmødet. Og årsmødets valg
skulle herefter forberedes af en forslagskomité. Emner til årsmødets
dagsorden skulle fra 1915 fremsendes gennem én af komitéerne. I
1921 blev de stemmeberettigedes antal fastlagt. Foruden menighe
dernes repræsentanter blev det "alle ordinerede Prædikanter og saadanne som af Aarsmødet var valgt ind i en Komité”. Samfundets ved
tægter forblev uanfægtede. Sagførerproduktet fra 1908 blev genop
trykt i 1926 uden diskussion.
Alt dette stjal ikke årsmødets tid. Missionen dominerede:
Missionsfonden varsler om Livskraft og Fremtidsmuligheder i vort
Folk. Forventningen om og Muligheden for Fremgang er der, saa
fremad da i Herrens Navn, og Sejren vil blive vor, men Æren skal
blive Guds.
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Over alle grænser
P. Olsen
Rasmus Madsen
P. Grarup.
Stregtegninger af
Harald Borges ved den
skandinaviske bap
tistkonference i 1926,
gengivet i Københavner
bladene. Grarup blev
omtalt som "Gæsternes
Cicerone her i Byen”!

Det transatlantiske fællesskab blev udbygget i perioden, selvom kri
gen frembød vanskeligheder i de første år. Danske baptister modtog
fortsat den hævdvundne støtte fra de amerikanske baptister. Hjæl
pen blev administreret af missionskomitéen og brugt som tilskud til
de mindste menigheder. Broholm udbyggede samfølelsen med dan
ske baptister i Amerika. Deres hjælp kom i stigende grad, men
ujævnt. Ofte øremærkede giverne den til bestemte missionsformål,
og i øget tempo antog den testamentarisk form.
På to fronter blev der tale om nye kontakter. Under krigen blomstre
de det skandinaviske samarbejde. Sidst på året 1914 gav det genklang
Norden over, at Skandinaviens konger og misistre mødtes i Malmø,
hvor de ud tryk te ”Villie til upartisk og ubrødelig Neutralitet for
de tre nordiske Lande”. Olsen kvitterede med en tak herfor og glæde
de sig over, at det nordiske baptistfællesskab allerede var en virkelig
hed. Fra og med 1917 udvekslede danske og svenske baptister repræ
sentanter ved deres årsmøder, og fra 1918 fulgte nordmændene med.
Det skandinaviske fællesskab blev yderligere plejet i 1923, da Bapti
sternes tredie verdenskongres blev afholdt i Stockholm. Godt 50 dan
ske deltog, mens ca. 400 kongresdeltagere besøgte de københavnske
menigheder på gennemrejse:
Der er de sidste Søndage talt saa meget Tysk og Engelsk, saa vore
Medlemmer siger, at de begynder at længes efter at høre en dansk
Prædiken igen!
11926 gik det løs i København, hvor den første skandinaviske baptist
kongres blev holdt. Danskerne inviterede efter forespørgsel fra Verdensalliancen, der ønskede fem regionale Europakongresser holdt
denne sommer, hvor "Præsidenten for Alverdens Gendøbere” — som
’Tolitiken” skrev! - ville være hovedtaler. Kongressen havde, da den
dansede bedst, 1500 deltagere, der mødtes i Odd Fellow-palæet. Det
skandinaviske fællesskab begyndte at tage form: ”Nu virkeliggøres
Skandinavismen langsomt af Samfølelsens og Kulturfællesskabets
Vej”, mente Olsen. Kongressen blev et bidrag til at knytte Nordens
baptister nærmere til hinanden, men kun på hedningemissionens
område blev samarbejdet konkret.
Efter krigen overskred danske baptister i dobbelt forstand Kongeåen. At Sønderjylland igen blev dansk betød, at "vort Missionsomraade vil blive betydeligt udvidet”. Årsmødets højdepunkt i 1920 blev
en takkegudstjeneste for genforeningen: ”Det er som alt, hvad der er
dansk, i Dag straaler for vore Øjne mere end nogensinde før, vort
Land, vort Sprog, vort Flag”! Formanden nedbad ”Guds velsignelse
over Genforeningen”, hvorpå årsmødet sendte en lykønskning til
kongen. I fællesskabet blev også de forarmede tyske baptister indlem
met. I 1922 fandt en landsindsamling sted til fordel for trængende
trosfæher i Tyskland. Den løb over to år og nåede op på et beløb, der
svarede til det årlige bidrag til Fællesmissionen. Midlerne blev brugt
til gavn for "tyske Søndagsskolebørns og tyske Prædikanters og Hu
struers Ferieophold her i Landet”. Året efter blev der for nogle af de
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indsamlede midler afsendt tøj og fødevarer til Tyskland. I 1925 mod
tog årsmødet officielle repræsentanter fra Det tyske Baptistsamfund,
der takkede for hjælpen, som nu gik i den modsatte retning, sam
menlignet med forholdene i 1800-tallet blandt baptisterne der og her.
Denne kontakt med de tyske baptister fik et konkret udtryk omkring
muhammedanermissionen.
Baptisterne fejrede også reformationsjubilæet i 1917. Det skete ifølge
årsmødevedtagelse ved særlige gudstjenester og med udgivelsen af et
reformationsskrift. Det skulle have ”et noget agitatorisk Præg og
særligt behandle Reformationen ud fra vort Synspunkt”. Naturligvis
fik Olsen opgaven. Hans skrift overraskede mange - det handlede
om Luthers reformation. Olsen så meget vel ”den halvgjorte Side af
Luthers Reformationsværk”, men alligevel var "Luther den største
blandt alle Reformatorerne, der ved sin vældige oplevelse saavel af
Synden som af Naaden indtager en enestaaende Plads i Guds Riges
Historie”. Selv de lutherske anmeldelser af skriftet var rosende. Og
reformationsjubilæet blev fejret uden bilyde!

MARTIN LUTHER
OG HANS REFORMATION

P. Olsens
Luther-skrift i faksimile.
Baptistprædikanterne
tog godt ved lære af
Olsens skrift om Martin
Luther og hans refor
mation. På Bornholm
sagde P. A. Holm således
ved festligholdelsen af
reformationen den 31.
oktober - tydeligt
inspireret af det udgivne
skrift: "Luther blev et
stort Redskab i Herrens
Haand, en Fyrste i Kristi
Hær, maaske det største
Vidne siden Apostlenes
Dage"!

ET LEJLIGHEDSSKRIFT
AF

PETER OLSEN
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Missionskritik
P. Grarup oplevede en
anden form for
missionskritik rundt om
i hjemmene. 11919 sagde
han efter en rundrejse i
menighederne: ”Der er i
mange Hjem megen
Kritiksyge. Vær forvis
set om, at i de Hjem, hvor
Kritiksygen er frem
herskende, skal Børnene
nok blive borte fra
Menigheden. Den golde
Kritik har været og er til
megen Skade for Guds
Sag”.

Periodens verbale nyskabelse hed ”en missionskritisk Oversigt, der
kan vise os, hvor det er, Tampen brænder”. Idéen var Wenzzels, og
årsmødet vedtog, at missionskomitéen skulle udarbejde en sådan
hvert tredie år. Det skete dog kun én gang, men især blev R. Mad
sens ledelse af arbejdet præget af analyse og selvkritik. Fællesmissi
onen kaldtes for første gang "Hjemmemission” i 1922. Den havde fle
re former.
Den påbegyndte købstadsmission i Aarhus og Odense bed sig fast.
For Wenzzel var det ”en Livssag og en Æressag at faa denne Mission
fremhjulpet, at vi ikke laver et nyt Esbjerg”. Det skete ikke, fordi
årsmødet begge steder fra 1917 ansatte missionsarbejdere, der gen
nem en tiårsperiode fik ro til at skabe et stabilt menighedsliv. Frem
gangen blev størst i Odense-missionen, hvor Laurits Jørgensen vir
kede med bopæl i byen. I 1928 talte Odense-Vantinge menighed 200
medlemmer, hvoraf de fleste boede i købstaden. Årsmødet besluttede
derfor, at "Virksomheden i Odense ikke længere betragtes som et
Led i Fællesmissionen”. En milepæl var nået. I Aarhus gik det knap
så hurtigt. Ved periodens udløb talte menigheden 120 medlemmer,
hvoraf nogle boede i Viborg og Randers. Aarhus-missionen kunne
endnu ikke klare sig som ”en selvunderholdende Menighed”. Her vir
kede K. Pott.
Til Fællesmissionen hørte også hjælpen til de eksisterende små me
nigheder. Af missionsdebatten fremgik det i 1918, at "Fremgangen
falder paa de store Menigheder”. Nye initiativer, hvor baptistmenig
hederne stod svagest, var derfor nødvendige. Problemet blev nu, om
Missionsfondens midler kunne anvendes til dette arbejde. Wenzzel
var ikke i tvivl:

Rasmus Madsen
1880-1965
Udlært som tømrer og
arkitekt, prædikant
kursus to somre 1909 og
1910, menigheds
forstander 1910-50,
årsmødeformand
1923-29.
Madsen var den første
formand, der fik honorar
for sin tjeneste.
"Honoraret” tilfaldt
Frederikshavn
menighed, hvor han var
ansat. 11925 bevilgede
årsmødet, at menig
heden som kompensa
tion for hans indsats i
Baptistsamfundet
"modtog en Maaneds
Missionsarbejde” af de
prædikanter, der var
ansat i Fællesmissionen.
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Fondens Penge er ikke givet for at hjælpe de enkelte Menigheder i
deres Mission. Jeg mener, at Ny
landsmission, er Mission virket
af Menighederne i Fællesskab ikke planlagt og udført af nogen
enkelt Menighed.
Andre opfattede de små menig
heders missionskamp som ny
landsmission. Blandt disse var
Madsen: ”Vi kan trække for
haardt i Loven og derved kvæle
Livet. Det brede Lag af vort Folk
kan ikke forstaa, at Fondens
Midler ikke maa anvendes for
nuftigt”! Baggrunden var, at års
mødet i 1919 havde ansat Stigborg for Fondsmidler i den sydøstsjællandske mission med bo
pæl i Nykøbing-under forudsæt
ning af ”at hans Virksomhed bli-

ver virkelig Nylandsmission”.
Ansættelsen gjaldt for fem år; nu
kom regnskabets time. I 1925
nedstemte årsmødet et forslag
I om, at Fondens midler måtte an
vendes til ”en lokal Menigheds
I Virksomhed”. Årsmødet havde
trukket hårdt i loven, men med
Madsen ved roret sejrede livet.
Foreningskassen, hvorfra støt
ten til de små menigheder skulle
komme, var nemlig stadig "Mis
sionens døde Punkt”. Wenzzel
talte varmt dens sag:

Niels Jensen Stigborg
1872-1958
Oprindelig bager fra
Vindblæs. Han blev
ordineret i Løgstør i 1905
og kom til at tjene i
Baptistsamfundet i
næsten 50 år.
Stigborg havde en sjæl
den evne til at komme
i kontakt med fremmede,
og tanken om at
anvende ham til ny
landsmission kom natur
ligt. Han var lands
evangelist fra 1919-25.

Var der noget i Vejen for, at vi
kunde bringe Indtægterne op
til 5 Kroner pr. Medlem. Me
dens vi i 1917 har samlet 9000
Kr. til Hedningemissionen, har
vi kun samlet 4000 Kr. til vor
Fællesmission herhjemme - er det ikke et Misforhold?
I 1920 besluttede årsmødet på Wenzzels initiativ at "tilraade Menig
hederne at yde 10 Procent af det samlede Menighedsbidrag til vor
Fællesmission”, men året efter støttede kun to menigheder tanken.
Den "umandige Skævhed” i indsamlingen rettede sig dog mod perio
dens slutning.
Nu skulle der drives nylandsmission for Fondens midler. Viborg
skulle blive "Midtjyllands Missionscenter”, som Aarhus var blevet
Østjyllands. I 1925 blev J. P. Hansen ansat i Viborg-missionen, men
der blev ingen kontinuitet i arbejdet. Fra 1918 arbejdede C. Grarup i
Syd- og Vestjyllands-missionen. I området, som han kaldte "Ørken
landet i vor Mission”, skulle Esbjerg igen gøres til centrum ifølge år
mødets beslutning i 1925. Men Grarup boede i Brande.
Den højest prioriterede del af nylandsmissionen blev vækkelsesarbej
det. Samlingen herom bevirkede, at årsmødet fortsat var ”de danske
Baptisters Højtidsfest”. Ved Højtidsfesten i 1917 mente Pott, at Bap
tisterne trængte til ”en Fællesmissionær, som kan virke efter en god
plan”. Han fik ikke uret.

Årsmødet brød kutymen
med femårige formands
perioder, da Morten
Jørgensen Toldam
skulle træde tilbage i
1921. Jobs. Nørgaard
skrev om årsmødet i
1922. "Der var fængstof
nok, men ingen havde
vilje til at sætte ilden
til!” At der ikke blev
ildløs skyldtes, at
Toldam kom kritikerne i
forkøbet: ”Vi synes
næsten, at der er flere til
at administrere end til
at blive administreret”!
Problemet var dobbelt foruden de mange
komitéers manglende
samarbejde stod årsmødet
over for et generations
skifte i ledelsen. Det kom
ikke før 1923. Toldam
fornemmede nu, at han
var bremseklodsen for
den ønskede fornyelse
og valgte derfor at
trække sig fra formands
posten.
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Stimen går forbi
I 1918 lyttede årsmødet intenst til en storslået "Plan for Arbejdet i
Vinterens Mission”:
Jeg har syv Maaneder til Raadighed i Missionsarbejdet, Br. P.
Grarup har ogsaa syv Maaneder. Saa vil jeg foreslaa, at I udpeger
syv Prædikanter, som afgiver hver en Maaned til Vækkelsesarbej
det, det bliver ialt 21 Maaneder. Saa deler vi Landet i syv Distrik
ter. Hvert af disse Distrikter faar saa 3 Maaneders Vækkelsesarbej
de. Disse Brødre, som da bliver udset til dette Arbejde, træder saa
sammen for under Bøn og Helligelse for Guds Ansigt at planlægge
Arbejdet indenfor disse Distrikter.
Det var en hjemkommet Broholm, der talte! Årsmødet i 1917 havde
sendt ham en kaldelse. Ved årsskiftet havde han bedt Gud om et ord,
der kunne blive ham ”en Ledestjerne”. Ved et tilfældigt bibelopslag
stod stjernen lysende klar: ”Gud i Himlen, Han skal lade det lykkes
for os, og vi Hans Tjenere, vi vil gøre os rede til at bygge!” Og nu stod
Broholm her, parat til at lede den første evangeliske kampagne:

"Kunsten at vinde
Sjæle”.
Dr. H. C. Mabie,
sekretær i American
Baptist Foreign Mission
Society, besøgte
Danmark sidst på året i
1912. Olsen blev meget
optaget af denne
"aandsfyldte Mand og
store Missionsven”. Han
troede ikke på mission
"baaret af letvakt
Begejstring ved Masse
møder. For ham er en
dyb personlig Erfaring
af Korsets Kraft det
eneste Missionsmotiv,
der duer”, skrev Olsen
efter hans besøg. Hans
foredrag på Missions
skolen i København om
"Hvordan man vinder
Sjæle” var for Olsen ”et
helt Kursus i Pastoralteologi”! Optaget heraf
oversatte Olsen Dr.
Mabie's bog "Kunsten at
vinde Sjæle”. Han søgte
forgæves at få et
københavnsk forlag til
at udgive den, hvorefter
den udkom på Baptister
nes Forlag i hæfter i 1914
forud for Broholms
missionskampagne.
Bogen var på 120 sider.
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Jeg er kommet hjem kun med en eneste Gerning for Øje, og det er
Vækkelsesarbejdet. Jeg har kun et eneste Formaal — at vinde Sjæle
for Gud. Vinteren ergaaet, Foraaret er kommet. Det har været Vin
ter i 18 Aar, en lang og tung Vinter med ringe Fremgang...
Årsmødet vedtog planen, der blev gennemført. Missionsfonden betal
te. Dette var nylandsmission. Olsen var drilsk:
Det bliver ikke Nylandsmission; det bliver, geografisk set, et Felttog
paa de indre Linier med Menighederne, og mest deres Centre, som
Udgangspunkt. Men aandelig set skal det ikke være paa de indre
Linier, men udad mod Sløvhed og Synd og Mørkets Magt over Men
neskehjerter.
Men nylandsmission eller ej - vækkelse blev der! I 1922 vedtog års
mødet atter at kalde Broholm - og denne gang hans Adena - hjem
”for et Tidsrum af tre Aar til at virke i den danske Baptistmission for
Missionsfondens Regning”. Broholms anden evangeliske kampagne
blev imidlertid kun toårig - fra 1923-25. Da måtte han afbryde for at
rejse til Amerika på grund af fru Broholms sygdom. Ved missionsar
bejdets afbrydelse var der i toårsperioden blevet døbt næsten 1000
mennesker. Under den første kampagne oplevede menighederne
godt og vel 600 dåbshandlinger. Aldrig havde danske baptister ople
vet noget lignende. Broholm havde kun én forklaring: ”Naar vi mær
ker, at Stimen gaar forbi, da gælder det om at kaste Garnet!” Andre
tilføjede endnu en årsag til fremgangen: "Broholm har 'Generalens’
vidtskuende Blik og dertil en mærkelig Evne for Detaljer”.
Det var ikke underligt, at mange ønskede Broholm tilbage med hen
blik på en tredie evangelisk kampagne i 1926-28. Selv havde han an
tydet muligheden heraf, da han afbrød arbejdet i 1925. Årsmødet
sendte kaldelsen, og Broholm begyndte rejsen. Men denne gang blev
den nu 66-årige evangelist selv syg, og han måtte afbryde rejsen i
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August Broholm
1860-1942
Broholm rejste til
Amerika i 1908 på grund
af svigtende helbred.
Han blev hurtigt rask,
men familien blev
boende i Amerika, hvor
han resten af sit liv
virkede i de danske
baptistmenigheder.
M. Jørgensen (Toldam)
sagde ved meddelelsen
om Broholms sygdom:
"Broholm var den Glød,
der kunde tænde os
andre”.

J. J«fi«n»cn» Honhindrl. S«b>.
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New York. Netop i disse år faldt dåbstallene herhjemme drastisk, og
medlemstallet stagnerede.
Selv om danske baptister fyldtes med taknemlighed, blev missions
kampagnerne efterfulgt af ”missionskritiske Overvejelser”. Samfun
dets formand, Madsen, holdt et af sine analyserende missionsfore
drag i 1928. Muligheden for fornyet fremgang lå ikke ”i kunstigt op
skruede Vækkelser”:
Vi har erfaret, hvorledes disse kan give slemme Bagslag med Ude
lukkelse, Udtrædelser, Mismod og Forsagthed og en knagende Tør
hed i Menighedslivet. Vi er kommet alt for meget ind i den Tanke
gang, at for at der kan blive Fremgang i en Menighed, maa der la
ves Vækkelseskampagne med Reklame og Eftermøder. Der synes
nok undertiden at kunne opnaas nogle Resultater, men hvilke Re
sultater? Straaild mange Gange. Det nytter ikke noget, dersom det
ikke er en virkelig Sindsforandring, en Genfødelse og Fornyelse,
men kun en forbigaaende Begejstring eller Overtagelse. Sagen løses
ikke med, at der holdes Helliggørelsesmøder; vi har en Overflod af
Møder, mange Steder er Folk saa forpræket, at de snart ikke ved,
hvad de gider høre, og tænke at gøre efter dét, der bliver talt fra en
Talerstol, det hører snart til Sjældenhederne. Men Hellighed, Guds
frygt, Retfærdighed og Kærlighed maa være vort Løsen, om vi skal
kunne øve nogen Indflydelse paa vor Tids Mennesker. Tiden kræver,
at Evangeliet leves ud blandt Mennesker, saa vi som et Samfund kan
blive en levende Protest mod det om sig gribende Hedenskab i Nuti
den.

P. Olsen var af
en helt anden støbning
end Broholm, men
agtede ham højt for hans
initiativrigdom. I 1908
skrev Olsen: "Jeg har
ofte følt mig uenig med
ham i, hvad der i
Omvendelse og Vækkel
se er sundt og virkeligt,
især naar det gjaldt de
meget Unge”. Ti år
senere hed det:
"Broholm er her i denne
Tid. Vi slap for at
stemme for eller imod
Vorherre! Naa, han er
nu god nok. Han er
elsket af de jævne Til
hørere, og han gør ogsaa
paa mange Maader et
godt Arbejde”!
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For stedmoderligt
Imellem Broholms evangeliske kampagner oplod søndagsskole- og
ungdomslederne deres kritiske røst. På årsmødets bord i 1922 lå en
"Resolution” fra søndagsskolen og en "Skrivelse” fra Ungdomsfor
bundet. Resolutionen fremkom, fordi "det har gjort os ondt, at Søn
dagsskole-Sagen ikke findes paa Aarsmødets Dagsorden. Søndags
skole-Arbejderne er glade for den Attest for Skikkelighed, de almin
deligvis faar, men de kan ogsaa vende den anden Side til!” Og Skri
velsen ankede over, at "der har været gjort temmelig lidt ved det vej
ledende og hjælpende Ungdomsarbejde, selv om vi alle er taknemlige
for det vækkende Arbejde blandt Ungdommen”. Baggrunden for op
røret var, at Missionsfonden ikke kom det undervisende og opfostrende arbejde til gode.

I perioden kom to nye
sangbøger til børne- og
ungdomsarbejdet.
"Sangbog for Baptister
nes Søndagsskoler” i
1916 og ”De danske
Baptisters Ungdoms
sangbog” i 1926.
Sidstnævnte var præget
af Svend Rehlings og
Mads Nielsens poesi.
Mads Nielsen gav senere
udtryk for sin glæde
over, at baptisterne så
tidligt som de første
havde "opdaget" hans
digtes sangbarhed; det
havde han end ikke selv
været klar over.
Søndagsskolens elevtal
voksede efter en stagna
tionsperiode midt i
20erne til 6700 i 1928.
På samme tid talte Ung
domsforbundet 2000
medlemmer fordelt på
45 foreninger.
Juniorafdelingeme, der
endnu ikke var organi
seret i noget forbund,
havde godt 900
medlemmer. "Den lille
Lærer” udkom stadig
som søndagsskolens
elevblad. For lærerne
udkom i 1921-27 "Søn
dagsskolearbejderen”.
Ungdommens blad
"Mærket” hed fra 1918
"Baptisternes Ungdoms
blad”.
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Det begyndte ellers godt med, at årsmødet i 1917 ansatte P. Grarup
som søndagsskole- og ungdomsmissionær, lønnet af Fonden. Men
Grarup indrømmede inden længe, at han ikke var "Specialist paa
Søndagsskolearbejdets Omraade”, og årsmødet måtte konstatere, at
"denne Sag driver omkring som et Skib uden Ror”. Bedre gik det i
ungdomsarbejdet. Årsmødet i 1915 vedtog en Olsen-udtalelse om, at
alle så "med Sympati paa Bestræbelserne for at samle de unge i For
bund saavel som for at faa Landsmøder for de unge i Stand”. Tre år
senere blev "Danske Baptisters Ungdomsforbund” stiftet under års
mødet med det særlige sigte "at opdrage og bevare de unge for Kristus og for Menigheden”. Samtidig blev Grarup nu Broholms medar
bejder i vækkelsesarbejdet, og han måtte indrømme, at "Ungdomsar
bejdet som saadant har jeg ikke kunnet faa gjort meget ved”. 11921
fratrådte han sin stilling, netop som den opfostrende del af arbejdet
skulle begynde. Derpå kom oprøret!
I ungdomsarbejdet førte det intet til. Men det lokale arbejde i menig
hederne blev hjulpet godt på vej af landsforbundet. Lysbilledserier og

foredragsturnéer om mission samt ungdomsbladet og "UngdomsSangbogen” blev identitetsskabende. Ligeledes landsstævnerne; det
første blev afholdt i 1924. Men situationen var kritisabel. Forbundets
formand ramte plet ved periodens udgang: ”Der er et Hul i vor Orga
nisation, et stort Hul, der kun kan fyldes med en god og dygtig Ung
domssekretær”.
Med søndagsskolearbejdet gik det bedre. Et "Landsudvalg” for missi
onen blandt børn blev nedsat i 1926. Nu fulgte agitationsuger for at
få fat på flere børn og kurser for at få dygtigere lærere. Men den stør
ste udfordring var endnu tilbage. Arbejdsmetoderne trængte til for
nyelse. Undervisningen var klassedelt, men de samme tekster blev
brugt uden hensyn til alderstrin. Og da teksterne blev valgt med mel
lemgruppen for øje, skabte dette problemer:
Vi staar nogenlunde paa Midten af Søndagsskolen, de mellemstore
Børn. Men Yderenderne - de ganske smaa Børn og de rigtig store kan vi kun gøre lidt med. Og dog er disse Yderender langt de vigtig
ste.
Denne pædagogiske udfordring ventede på en habil søndagsskole
missionær. 1926 mødte nordjyderne op med "talrige Underskrifter
paa Ønsket om en saadan”. Året efter handlede årsmødet, der på
"Missionsfondets Regning ansatte en Fællesmissionær med særligt
Henblik paa at fremhjælpe vort Søndagsskole-Arbejde”. Joks. Rødvig
fik opgaven. Det første år besøgte han alle menighederne. Studierne
i marken gjorde målet klart for ham:
Vi maa have for Øje at føre Menighederne og vort Arbejde for det
næste Slægtled rigtig tæt sammen. Det optager mange afos stærkt,
om vort Arbejde ikke i langt større Grad burde blive Menighedernes
egentlige Mission. Dergaar over 500 større Drenge og Piger bort fra
vore Søndagsskoler hvert Aar. Tænk om vi kunde vende denne bre
de Menneskestrøm saadan, at den blev ført ind i Menigheden i Ste
det for. Det vilde være en ganske anderledes lønnende Missionsop
gave end at begynde paa bar Bund med helt nyt Menneskemateri
ale.
Sådan skitserede han opgaven. Dens løsning dygtiggjorde han sig til
i efteråret 1928 på de engelske frikirkers søndagsskoleleder-skole.
Nu skulle søndagsskolearbejdet bringes frem blandt det bedste, tiden
kendte.

F. B. Holm
1877-1965
Kontorchef i Hertz’
Annoncebureau,
søndagsskoleforstander
i Kristuskirken i
København 1904-31,
aktiv lægmand i
Baptistsamfundet med
fremsynede planer, som
han fremsatte i tale og
skrift. I 1946 udgav han
bogen ”Mor Fortæl” på
dansk,tysk og svensk.I
1955 udkom den i nyt
oplag på 20.000
eksemplarer. Bogen
rummede vidunderlige
fortællinger for børn;
den blev udsolgt og
flittigt brugt i mange
hjem.
”Han havde ganske
enestående evner til at
føre søndagsskole
gerningen videre i den
ånd og det format, som
var angivet af hans
forgængere” (Johs.
Nørgaard).

Arbejdet blandt de større børn - ofte kaldt "Juniorarbejdet” - var i
sin vorden. Allerede 1916 fastslog Grarup, at ”Juniorvirksomheden
bør forøges og blive en Samfundssag”. Men også denne sag blev be
handlet ”alt for Stedmoderligt” i denne periode.

DBUF’s
ungdomsemblem.
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I social retning
Efter krigen tegnede Olsen et rids af de virkelige opgaver i baptister
nes sociale mission:
Det store sociale Spørgsmaal har vi næppe rørt ved hidtil. Men vil vi
ikke være en Sekt, og vil vi være mere end nogle hyggelige Kredse af
gudfrygtige Mennesker, saa maa vi i Kast med det og tage Stilling
til det. De største sociale Opgaver som Boligspørgsmaalet og de ar
bejdsløses Problem ligger vel ganske uden for vor Synskreds. Imid
lertid vil enhver kunne se, at en Kristendom, som i vore Dage gaar
sejrende frem, men lader disse Opgaver ligge, den fortjener ikke
Navn af Kristendom. Og derfor, hvis vort Maal er virkelige Mis
sionssejre, saa drager dette Maal uundgaaeligt det andet med sig,
at vi i Herrens Navn vil være med til at hjælpe Mennesker i deres ti
melige Nød.
Adena Broholm
1867-1944
Hun stiftede kvinde
kredsen på Amager 1891
og på Frederiksberg
1897. Ledsagede sin
mand på hans rejser i
menighederne 1923-25
med foredrag om de
amerikanske baptisters
kvindevirksomhed og
var derved med til at
bane vejen for dannelsen
af”De danske Baptisters
Kvindeforbund” i 1927.
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Den sociale Komité rejste to "missioner”, der voksede sig store i den
ne periode - arbejdet med alkoholikere og missionen i Ungdomshjem
met. Men bortset herfra virkede Olsens og Wenzzels kritik af Komi
téens arbejde på årsmødet i 1922 som en hudfletning:
Vi har en social Komité, men ikke noget til den at bestille, og saa
fægter vi i alle Verdenshjørner, mens Diskussionen i Grunden bun
der i en ond social Samvittighed. Lad os derfor holde op med at tale
om den sociale Komité og begynde at tale om den sociale Sag!
Med denne "Sag” havde udvalget haft mange vanskeligheder. I pe
riodens begyndelse blev en række initiativer taget. Det gjaldt i første
omgang børnenes tarv. Over en årrække arrangerede Komitéen fe
riekolonier for de københavnske søndagsskolebørn på Midtsjælland
og på Gistrup Højskole. Men da forældrene fik "den Opfattelse, at det
kun var for meget fattige Børn”, holdt de sig tilbage. Komitéen over
vejede at omlægge arbejdet, så sommeropholdet skulle blive ”en Præ
miering til gode og flittige Børn” — men opgav sagen! Sideløbende for
søgte baptisterne at oprette børnehjem. Der var ikke stor trang
blandt baptistbørn, hvorfor hjemmene skulle være ”for Børn uden for
vor egen Kreds”. Myndighederne var imødekommende. Derfor ved
tog årsmødet i 1919, at "Samfundet snarest bør søge oprettet et
mindre Børnehjem”. Men under realforhandlingerne nægtede Un
dervisningsministeriet at give tilskud til driften - dels fordi Baptist-

samfundet ikke var et anerkendt trossamfund, dels fordi hjemmet
skulle modtage børn fra ikke-baptistforældre. Derpå faldt sagen.
Den sociale Komité arbejdede også på at fremme kvindernes engage
ment i missionsarbejdet. De relativt mange sygeplejersker skulle til
knyttes de lokale menigheder som arbejdskraft i den diakonale mis
sion. Det lykkedes kun få steder, idet ”der er saa rigelig og billig Ad
gang til Sygepleje gennem Sygekasserne”. Da intet syntes at ville
lykkes, nedlagde Komitéen sit mandat. Et udvalg undersøgte heref
ter ”de naturlige Opgaver for vort Samfund paa det sociale Omraade”. Disse var alle af en sådan art, at Den sociale Komités virk
somhed i 1924 "blev henlagt under Missionskomitéen”.
I den "missionskritiske Oversigt” fra 1918 blev menighedernes sø
stermission omtalt:
Flere Steder synes den ikke at have noget andet Formaal end at
samle Penge til Menighedens Mission, men en Del Steder har den
ogsaa taget andre Opgaver op, særlig i social Retning. Det burde
Søstrene sikkert mere have for Øje som en Missionsgren, der mest
naturligt falder for dem.
\ Adena Broholm skyndede så meget på midt i 20erne, at de køben
havnske søstre sendte ”en Skrivelse til Søstrene i samtlige Menighe
der”. Københavnerne ville vide, om kvinderne var parate til at danne
en "Landssammenslutning af Søstre”, kaldet ”De danske Baptisters
Kvindeforbund", med det formål at "rejse en Fond til en fremtidig
Pensionskasse for vore Prædikanter og Missionsarbejdere”. I 1927
stod Mary Larsen frem på initiativtagernes vegne. Da ”Kvindemis
sionen” i de fleste menigheder havde bifaldet idéen, bad hun nu om
årsmødets accept. Når fonden var samlet, ville den blive overdraget
årsmødet. Forbundet voldte ingen problemer! Lægmændene glædede
sig, og prædikanterne behøvede ingen at overtale: "Søstrene har haft
Mod til at tage en Opgave op, som vi spillede Fallit med!”
Kvindeforbundet var hermed stiftet. Årsmødet kvitterede med at op
tage "Kvindemissionen” i årbogens statistik. I 24 menigheder fand
tes 29 foreninger med godt 700 medlemmer. Den sociale Komité hav
de fundet sin arvtager.

Den sociale missions
indsats for at få
københavnske bysbørn i
feriekolonier på landet i
løbet af sommeren var
ikke stor af omfang - og
initiativet varede kun få
år. Senere i perioden
genoptog jødemissionens
medarbejdere idéen men også kun for fa børn
i en kort periode. Her ses
sådanne feriekolonier fra
førstnævnte sammen
hæng-i 1919.

Landsmission i København
Årsmødet i 1916 vedtog, at Kristuskirkens Menighedshjem for frem
tiden skulle være Baptistsamfundets Ungdomshjem. Og hjemmet på
Nørrebro skulle sortere under Den sociale Komité. Hjemmet blev
hurtigt for lille, og økonomien var dårlig. Der måtte opgives eller sat
ses. På årsmødet i 1918 gik de københavnske lægmænd, der stod bag
Missionsfonden, atter i funktion - denne gang som "Ledelsen af de
københavnske Menigheder”. H. J. Jørgensen oplæste ”en Henven- 1
delse om Landsmission i København”:

Jens Clausen
1891-1969
Opvokset i Nr. Eskildstrup menighed, cand.
mag. i 1921 med botanik
som hovedfag og
arvelighedslære som
speciale. Forsvarede sin
doktorafhandling på
Københavns Universitet
i 1926. Den handlede om
kromosomernes forhold
efter artskrydsning hos
to arter af danske
stedmoderblomster - et
eksperimentelt studium i
evolutionsteorien. Fra
forsvaret af afhand
lingen skrev Berlingske
Tidende:
”Prof. W. Johannsen
holdt et sprudlende
videnskabeligt Causeri,
der sikkert har været
meget belærende for
Præses, som af og til paa
den elskværdigste
Maade blev aalet efter
alle Videnskabens
Regler. Der var en
bestemt stedmoder
blomst, som Professoren
mente, at præses havde
behandlet som Stedbarn. Det gjorde
ikke Familieforholdene
mindre komplicerede.
Efter en Handling paa
halvtredie Time, kunde
man lettet forlade
Annekset, hvor der ikke
netop duftede af Violer”!

Østersøgade 32
- Baptistsamfundets
Borg ved Søerne
1922-1944.
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Tanken om et Baptisternes Ungdomshjem i København tager ikke i
første Række Sigte paa den Ungdom, der hører til de københavnske
Menigheder. Det er en kendt Sag, at der stadig kommer et stort An
tal unge Mænd og Kvinder fra Provinserne ind til København, nog
le for at tage Undervisning, andre for at søge Beskæftigelse. For
mange af disse unges Vedkommende rummer Opholdet i Storbyen
ikke ubetydelige Farer. Var det kendt omkring i Landet, at vi i Ho
vedstaden havde et Ungdomshjem, er der ingen Tvivl om, at mange
af dem vilde søge dertil, og vi vilde faa Anledning til at øve en god
Indflydelse paa dem. En saadan Virksomhed vilde med fuld Føje
kunne betegnes som en god social Virksomhed.
Opgaven skulle løses ved, at Baptistsamfundet købte ”et Baptisternes
Hus i København” - en centralt beliggende ejendom, der successivt
kunne tages i brug til ungdomshjem, pensionat, hjemsted for mis
sionsskole og litteratursag. Kun fantasien satte grænser:

Der kunne jo være tale om at optage andre sociale Virksomheder,
men et Arbejde for Ungdommen har det store Fortrin, at det virker
forebyggende, gaar ud paa at bevare Ungdommen, og dette er sik
kert langt mere betydningsfuldt, end at hjælpe den, naar Skade er
sket.
Årsmødet vedtog at "føre Sagen ud i Livet” og valgte et udvalg, der
fik bemyndigelse til at indsamle 150.000 kr., at erhverve en passende
ejendom og forelægge et kommende årsmøde forslag om, hvordan
"Virksomheden skulle drives”. Landsindsamlingen skulle være et
"Takoffer, fordi Gud har bevaret os fra Krigens Rædsler og velsignet
vort Land”. Igen skulle de, der ”kan give et godt Bidrag”, have en
særlig henvendelse. Det var ikke meningen at "gennemtrawle Me
nighederne for at faa alle til at give. Vi siger Haanden paa Hjertet,
dér sidder Tegnebogen!” Årsmødet glædede sig. Olsen udtrykte præ
cist, hvad alle følte: "Det er en stor Sag, der gælder Hovedstaden,
Kulturens Centrum. Er Sejren vundet i Hovedstaden, da er den vun
det over det ganske Land”.
I efteråret 1919 købte udvalget ejendommen "Rørholm” i Østersøgade - ”en smuk Borg ved Søerne” - for 402.000 kr., selv om landsind
samlingen kun havde indbragt 65.000 kr. H. J. Jørgensen vidste, at
udvalget havde overskredet sin beføjelse, men ”er Samfundet ked af
Ejendommen, er jeg villig til at overtage den med det samme”. Men
årsmødet i 1920 var taknemlig og besluttede, at Missionsfondens
midler kunne stilles som pant i ejendommen - ”vel nok lidt i Strid
med Statutterne”.
Nu skulle baptisterne indtage "Borgen”. Det gik langsomt, fordi hus
lejenævnets bestemmelser gik dem imod. Men i efteråret 1922 flytte
de Baptisternes Ungdomshjem tværs over Søerne til "Rørholm”, som
nu — ifølge den københavnske presse - blev "omdøbt” til Baptisternes
Hus! Mary Larsen blev Ungdomshjemmets daglige leder, mens Jens
Clausen skulle støtte ”den aandelige Side af Arbejdet”. I de følgende
år inddrog husets bestyrelse lejlighed efter lejlighed til værelsesudlej
ning, til pensionats- og afholdsrestaurationsvirksomhed, til gæstehjem og samlingslokale - alt var præget af "Komfort, Hygge og
Hjemfølelse”. Økonomisk hvilede husets drift i sig selv - også selv om
en landsindsamling blandt de unge til ”Hjemmet”s montering kun
indbragte en trediedel af udgiften på 18.000 kr. H. J. Jørgensen kun
ne ved periodens afslutning med rette udbryde:
Dette Hus er jo mit Kælebarn; der var nogen Betænkelighed ved,
hvordan det Barn vilde falde ud, men nu elsker alle det!
Baptisterne havde i København fået ”et virkeligt Værn for vore unge
og samtidig et virkeligt Missionscentrum for hele vor Virksomhed”.

1 1923 skrev Clausen en
række artikler i
"Baptisternes Ugeblad”
på Olsens opfordring om
forholdet mellem tro og
naturvidenskab. 11931
udvandrede Jens
Clausen og slog sig ned
som professor i San
Francisco. Hans
doktordisputats var den
første botaniske
afhandling, der forelå på
engelsk herhjemme.

Mary Larsen
1877-1948
Morgan Park 1908-11,
missionsskolen i
København 1912-14.
Hun uddannede sig
oprindelig med hed
ningemission for øje,
men på grund af svagt
helbred måtte hun
opgive at rejse ud. I
stedet blev hun bestyrer
af Baptisternes
Ungdomshjem 1913-39.
"Baptisternes Ungdoms
hjem blev hendes livs
opgave, og det er jo i
virkeligheden hendes
værk. Hendes stille,
fordringsløse, men mål
bevidste, kristne færd og
virke har fremelsket
ungdomshjemmet.”
(F. Bredahl Petersen).
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En ædruelig kamp
Afholdsmissionens
banner
(modstående side)
Indviet i 1926.1 dets
midte ses Afholdsmissionensemblem, som
blev fremstillet i 1913.
Det bestod af ni sølv
kugler med kærlig
hedens røde sten i
midten. Det blev udført
efter P. A. Larsens idé.
Tanken var, at det skulle
være kaldende klokker,
men det viste sig
vanskeligt at udforme
dem, så han accepterede,
at klokkerne fik kugle
form!

Da Afholds-Missionen via Den sociale Komités arbejde var på årsmø
dets dagsorden i 1915, kunne P. A. Larsen meddele, at missionen i
påsken var blevet en landsbevægelse med egen landsledelse og knap
1000 medlemmer. Nogle stillede spørgsmål ved berettigelsen af dette
skridt: "Nydes der virkelig saa megen Spiritus inden for vort Sam
fund, at det er nødvendigt at rejse Afholdssagen som en Særsag?” Ol
sen svarede ved at redegøre for baptisternes praksis, der var måde
holdspræget:
Hvis nu ikke Alkoholmisbrugen var en saadan Landsulykke, som
den er, saa var jo dette praktiske Afhold fuldt tilfredsstillende. Nu
kunne man jo sige, at det var bedre, at hver Menighed krævede To
talafhold afalle sine Medlemmer. Men paa Bibelens Grund har vi
ganske sikkert ingen Ret til dette. Den bedre Vej er Frivillighedens
Vej. Lad os se sundt og "ædrueligt” paa denne Sag. Vi danske Bap
tister maa være med i den store Kamp mod Alkoholen. Og vi maa
være med som Baptister, paa et evangelisk Grundlag.
Afholds-Missionens indsats var fra begyndelsen primært en kamp
mod selve Alkoholen - "Alkohol-Djævelen”. Midlerne i kampen blev
flere. Først måtte der rejses en slagfærdig organisation. For Fælles
missionens midler blev der agiteret for oprettelse af lokale afdelin
ger, og årsmødet opfordrede "alle Menighedsmedlemmer til at tegne
sig som Deltagere” i arbejdet. Fra 1916 holdt flere og flere menighe
der en "Afholdsuge, hvor der tales om, bed ;s og ofres for denne Sag”.
Allerede fra 1920 kunne "Menigheder, hvis Medlemmer ved deres
Optagelse i disse erklærer sig for afholdne optages i Afholds-Missi
onen”. Begrundelsen for dette skridt var indlysende: ”Vi er 5000 Afholdsfolk, men kun 2000 staar i Afholds-Missionen. Det er et vrangt
Forhold. Vi faar Statstilskud efter Antal”! Ved periodens udløb hav
de over en trediedel af menighederne valgt den kollektive model. Af
holds-Missionen talte nu 2400 medlemmer. Ikke blot indadtil, men
også ved samarbejde udadtil voksede Afholds-Missionen sig stærk. I
1919 blev det til medlemskab af Danske Afholdsselskabers Lands
forbund, der havde til opgave at varetage det alkoholpolitiske arbej
de over for myndighederne. Herved fik man ikke blot del i statens til
skud, men missionen lærte at bruge nye midler i kampen - resoluti
oner og demonstrationer. År efter år vedtog årsmødet nu resolutioner
til regering og folketing om snart sagt alle sider af alkoholproblemet
- om indskrænkning i produktionen, om bekæmpelse af alkoholtra
fik, om totalforbud og om lokal selvstyre af beværterloven. Ved en
stor demonstration med 15.000 deltagere i anledning af Den danske
Afholdsbevægelses 40-årsjubilæum i København 1919, gik baptister
nes Afholds-Mission i spidsen med et banner lavet til anledningen:
Samfundet renset for R usdrikkens Flod,
dette er Maalet, vi styrer imod.
Endnu et middel i kampen var den oplysende og forebyggende skrift
lige agitation. En del opgaver af denne art blev efter 1920 løst i sam
arbejde med andre kirkelige afholdsorganisationer ud fra det årlige
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P. A. Larsen
1877-1962
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"Vennemøde” på Nyborg Strand. Hertil valgte årsmødet AfholdsMissionens utrættelige leder P. A. Larsen som repræsentant.
Men "Alkohol-Djævelen” skulle ikke blot bekæmpes. Hans ofre skul
le også hjælpes. P. A. Larsen tog i 1920 initiativ til det praktiske ar
bejde blandt alkoholskadede. "Værtshusmissionen” begyndte i Kø
benhavn efter, at en beruset gudstjenestedeltager var blevet smidt
ud:
En Søndag blev jeg Vidne til en saadan Udsættelse. Da Manden
var kommet nogle Skridt fra Kirkedøren, vendte han sig om og ud
brød: Og saa kalder de dem endda for Kristne! Efter dette kunne
jeg ikke tie længere.

Uddannet mejerist, efter
udstået militærtjeneste
ansat som "kvartermester” ved Vesterbro
og Valby Vandværker i
København. Formand
for Baptisternes
Afholdsmission 1915-45
og leder af
redningsarbejdet i
Kristuskirken i Køben
havn 1922-44. Forfatter
til mange sange og
salmer. I "Baptisternes
Ungdomssangbog 1954”
findes 21 af hans
ungdomssange og 7
oversættelser fra hans
hånd. I "Salmebog for de
danske Baptistmenig
heder 1960” findes 22
salmer og 9 oversættel
ser. I "Salmebog for de
danske Baptistmenig
heder 1989” er antallet
henholdsvis 9 og 6.
P. A. Larsen udgav herforuden flere digtsam
linger. 11931 udkom
"Stemninger” på Dansk
Baptist-Forlag. Heri
fandtes ungdoms
sangen: "Gud, giv os en
ungdom, der kender sit
kald”. Den blev unge
baptisters slagsang
i mere end én genera
tion.

Med menighedens tilladelse blev kirken på Nørrebro rammen om
dette "Redningsarbejde”. Indbydelser til sociale og evangeliske mø
der blev uddelt på gader, banegårde og beværtninger igennem vin
terhalvåret, og ofte samledes 100-200 alkoholister og hjemløse i kir
ken. Arbejdet smittede - blandt andre sluttede Odense menighed op
om et lignende redningsarbejde fra 1923. Målet var "foruden at lede
Mennesker til en alkoholfri Livsførelse ogsaa at vinde dem for Kristus”.

Afholdsmissionens motto lød:
"Når vi gør det rette, da lad os ikke blive trætte; thi til sin tid skal vi høste, såfremt vi ikke
giver tabt”!
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En ublid skæbne
Omkring 1100 elever
havde gået på Gistrup
Højskole, da den i 1928
blev solgt til maskin
handler Chr. Berntsen,
medlem af Aalborg
Baptistmenighed. 11937
købte provsteenke
Kirstine Jensen skolen,
hvor hun indrettede
plejehjem for ældre.
Efter 40 års virke solgte
hun bygningerne til
nedrivning for at give
plads for 30 række- og
kædehuse.

Sine korte velmagtsdage havde Højskolen i Gistrup omkring 1920.
Skolen var blevet for lille. Det var en ”stor, men særdeles nødvendig
Opgave at skaffe større Plads og mere tidssvarende Lokaler”. Elev
tallet havde aldrig været større, og driften gav overskud. Statens til
synsførende anså det ”for ugørligt og uforsvarligt at fortsætte Skole
virksomheden i de daarlige og altfor knebne Lokaliteter”. Skolekomi
téen forelagde derfor årsmødet det forslag, at "anskaffe en ny Skole
bygning saa nær Hovedstaden, at let Forbindelse med denne stadig
kan haves, og saaledes at Skolen har naturlig Forbindelse med en
Menighed”. Endvidere skulle visionen om "Enhedsskolen” fasthol
des: ”Vi bør have Højskole, Realskole, Gymnasium og Prædikantsko
le, og vi bør have det hele samlet”. Årsmødet 1920 vedtog forslaget og
bemyndigede Komitéen til at fremsætte forslag om, hvordan midler
ne hertil skulle skaffes. Samtalen på årsmødet manglede hverken
perspektiv eller optimisme:
Missionsfonden blev rejst som en Tak, fordi vi blev sparet for Kri
gens Rædsler. Ungdomshjemmet var vor Tak, fordi Krigen blev af
sluttet og vi havde vort unge Mandskab i Behold. Skulle vi nu ikke
søge at rejse denne Skole som en Tak, fordi vi med Glæde fejrede
Genforeningen med det tabte Land?
Såvel før denne beslutning som efter gennemløb Højskolen nogle op
slidende rutcheture. Under krigen var der krise på mange af landets
højskoler - også i Gistrup. Dyrtid og små elevtal gav driftsunder
skud. 11918 stod årsmødet ved en korsvej: ”Vi maa gøre ét af tre: En
ten betale Underskuddet. Eller laane saa længe vi kan laane noget
paa Skolen. Eller sælge den og lukke det Hele!” Årsmødet valgte at
samle alle kræfter for at redde skolen. Tre initiativer skulle bidrage
hertil - frivillige bidrag fra skolens elevforening skulle rydde under
skuddet af vejen, J. P. Rasmussens idé om at oprette et realskolekur
sus skulle prøves, og Olsen var allerede i foråret sammen med prædi
kantskolen hentet tilbage til Gistrup :

Her ses skolen
under nedrivning i 1977.
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Gistrup Højskole

Salgsannonce for
Højskolen i Gistrup,
1928.

med Bygninger og tilhørende Jord, ca. 3 Tdr. L.,
er til Salg ved Henvendelse til Alb. Larsen,
N. Sundby, Rasmus Pedersen, Aalborg, eller
Sagfører Wenzzel, København.

Vi har ikke Raad til at holde en Skolevirksomhed i Gang, hvad en
ten det nu er Høj-, Real- eller Prædikantskole og unddrage nogen af
disse Skolevirksomheder P. Olsens Indsats.
Aktionen lykkedes over to år - både indsamlingen blandt gamle ele
ver og den nye skoleform. Men også skolegerningen lykkedes: ”Det
har været os en Glæde, at en stor Del af Eleverne kom til Klarhed i
deres Gudsforhold”.
Efter beslutningen om flytning af den samlede skolevirksomhed led
Gistrup-skolen under, at alles kræfter gennem de næste 8 år koncen
trerede sig om ”den nye Skolebygning nær Hovedstaden”. Glansen
over Gistrup var borte. J. Rødvig og Laurits Jørgensen, Samfundets
næstformand og sekretær, påpegede i 1925, hvor "uheldig man fra
først af havde været i Valget af Skolens Beliggenhed - uden Tilknyt
ning til en livskraftig Mission og i et Udhjørne af Landet”! Men ikke
kun bygningen og dens beliggenhed blev problematiske. Allerede i
1924 fik skolens forstander besked om, at Komitéen ønskede et leder
skifte, når skolen flyttede:
Der har været en Del Uro om Ledelsen af vor Skole; ikke om Ras
mussens Person eller som Lærer, men om Økonomien og hans Hu
strus Evner til at udfylde sin Plads som Husmoder paa Skolen og
hendes Indflydelse paa den Ungdom, vi betror hende. Vi tror, at det
er en større Livsbetingelse for vor Skolesag, at der er den rette Le
delse, Økonomi og Indflydelse, end hvor Skolen ligger.
Olsen var enig med Komitéen: ”Paa Prædikantskolen er han en god
Lærer, ligeledes paa Realskolen; det er til Højskolen han ikke dur”.
Under disse forhold led skolens omdømme et knæk. Elevtallet sank
drastisk, og skolen blev tynget af gæld. I 1924 var situationen kri
tisk: "Skal vi fortsætte i Gistrup, maa vi skrinlægge Sjællandsprojektet”. Men der var ingen vej tilbage. Årsmødet indrømmede, at skolen
havde haft ”en ublid Skæbne” og vedtog, at gælden blev afviklet ved
lån fra indsamlingen til den nye skole. Endelig i 1927 vedtog årsmø
det, at Kristoffersen skulle på pension, at "vore to veltjente Brødre”
Olsen og Rasmussen skulle følge med til den nye skole, og at GistrupSkolen skulle sælges. Det sidstnævnte blev realiseret i 1928. Ejen
dommen påhæftedes to servitutter: ”Der maa ikke drives Folkehøj
skole og der maa ikke finde Udskænkning af stærke Drikke sted i 10
Aar efter Salget”. Salgssummen blev nøjagtig så stor, at også skolens
gæld kunne indfries. Et 30-årigt skoleforløb var ophørt.

Skoleopholdet havde
haft skelsættende
betydning for de fleste,
hvad elevskrifterne
vidner om: ”En dejlig
Sommer, fornøjelige
Timer, godt Kammerat
skab”. "Mine bedste
Timer var Bibeltimerne,
Verdenshistorien og
Samfundkundskab”.
"Højskolevinteren satte
Skel i mit Liv,
indbringende for baade
Sjæl og Hoved”. ”Jeg fik
lukket op for saa meget,
som jeg ikke saa før:
Sprogets Skønhed i vore
Digteres gode Værker,
Historiens Tale til os,
N aturviden skaberne”...
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Et bedre spor
Den egentlige missionsskole i København var "suspenderet” efter
1914 på grund af manglende elever. Olsen holdt kurser og foretog en
rundrejse i menighederne for at tale imod tidens lægmandstenden
ser: ”Naar Mænd ved Siden af deres Erhverv kan beklæde vigtige
Tillidsposter i Stat og Kommune, saa maatte Prædikantgerningen
kunne varetages paa samme Maade”! Nu skulle Missionsskolen "ind
i et bedre Spor”.
11917 handlede årsmødet, og en ny prædikantuddannelse blev skabt.
Som grundlag for Missionsskolens undervisning skulle ”i Alminde
lighed kræves Realeksamen”. Denne højnelse af uddannelsen kræve
de en realskole, som baptisterne kun kunne skabe på Højskolen i Gi
strup, hvorfor Missionsskolen måtte tilbage hertil. På denne bag
grund vedtog årsmødet: "Missionsskolen oprettes paa Gistrup Høj
skole, naar der er Betingelser for det”. I foråret 1918 var Missions
skolen og Olsen tilbage i Gistrup. Missionsskolen skiftede samtidig
navn; for fremtiden hed den "Prædikantskolen”, uddannelsen blev
to-årig, og skolen fik fælles ledelse med Højskolens to undervisnings
former. Enhedsskolen havde set dagens lys.
De fysiske rammer for Prædikantskolen i Gistrup blev trange. Den
fik hjemme i "Samfundets Ejendom ved Siden af Gistrup Højskole” dvs. i Olsens private bolig. Elever var det fortsat småt med. Men in
den skolens tilbageflytning til Sjælland i 1928 blev to to-årige kur
susforløb gennemført, hver med fire elever. I de mellemliggende år
forberedte Olsen de kommende prædikantskoleelever til studiet,
mens de endnu læste på realkurset, og sideløbende holdt han kurser
for lægprædikanter og ældre prædikanter.

På de to prædikantskolehold i 1920erne var
der fire elever på hvert.
På holdet i 1920-22
ses eleverne her
med skolens to lærere.
Fra venstre L. C.
Abildgaard og Ejner
Jensen; herpå følger de
to lærere J. P.
Rasmussen og P. Olsen;
til sidst i højre side
Henry Christensen og
N. P. Andersen. I
1920erne var der ingen
kvindelige elever på
prædikantskolen, men
på Bornholm virkede
Else Sulger som
prædikant
1919-1927.
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Vilkårene for den nye prædikantskoleuddannelse blev fastlagt i den
ne periode. Optagelsesproceduren fra 1919 var grundig. Elevens me
nighedsforstander skulle først udfylde et spørgeskema. Var besvarel
sen tilfredsstillende, blev elevens menighed spurgt,”om den kan an
befale Optagelsen paa Prædikantskolens Forskole (Højskolens Real
kursus) med den Mulighed for Øje, at vedkommende bliver Prædi
kant”. Fandt optagelse på "Forberedelsesskolen” sted, ville eleven nu
blive "praktisk prøvet i Missionsarbejdet” i denne to-årsperiode in-

den ”den egentlige Overgang til Prædikantskolen”. I den anden ende
af uddannelsen var det et kommende ansættelsesforhold, der skulle
løses. I 1922 sagde Skolekomitéens formand, Wenzzel, herom:
Vi har en Skole, der uddanner unge Mænd, men hvorledes de an
bringes efter Uddannelsen, overlades til Tilfældet. (Dette Ord brugt
i god Betydning). Jeg har altid set paa de unge Mænd som Baptist
samfundets Børn; saaledes at naar de gik ud fra Skolen, saa var de
Samfundets Prædikanter. Og det ville da være heldigt, at de fik en
praktisk Uddannelse under Missionskomitéens Ledelse i et Par
Aar, mens Samfundet støttede dem.
Olsen føjede til: ”De unge Brødre er ikke fuldendte. Skolen kan hjæl
pe dem med Hensyn til Kundskaber og træning af Tankerne, men
Træningen til det praktiske Arbejde faar de kun, naar de kommer ud
i det. Det bliver saaledes ikke blot Komitéens Opgave, men ogsaa vi
andres aandelige og moralske Pligt at tage os af dem med Sympati,
Hjælp og Forstaaelse”. Denne omsorg for skolens elever afspejlede
baptisternes syn på tjenestens storhed, men også Samfundets økono
miske ansvar over for menighederne, der bekostede uddannelsen.
”Missionsskoleforeningen”, hvor medlemmerne gav faste årlige bi
drag, blev ophævet i 1929, hvorefter hele uddannelsen blev financieret af menighedernes bidrag.
Om Prædikantskolens undervisning skrev Wenzzel i 1926 efter den
afsluttende eksamen, som Skolekomitéen overværede:
Ikke ved Lektieterperi, men ved en alvorlig og dybtgaaende Betragt
ning af de forskellige Fag, faar Eleverne ikke blot forøgede Kund
skaber, men navnlig bibringes de saadanne dybe, aandelige Ind
tryk, som er den væsentlige Betingelse for, at de kan optage deres
Gerning som Prædikanter.

Else Sulger
1858-1927
Enke efter frimenighedspræst Carl Sulger,
virkede i mange år som
lærerinde i Rønne
kommuneskole og var
aktiv inden for KFUK.
Efter Sulgers død
tilsluttede hun sig Indre
Mission. 11919 lod hun
sig døbe i baptist
menigheden og blev
straks valgt som hjælpe
prædikant: ”Folk hørte
gerne hendes varme
Vidnesbyrd”, sagde
Johs. Rødvig. Ved
hendes død skrev et
lokalt blad: ”Med Fru
Sulger er der afsluttet et
usædvanligt smukt
Menneskeliv”.

Det var ikke underligt, at Olsen herefter fastslog, at ”vi er nu nok
inde i det rette Spor”!

Lærere og elever på
prædikantskoleholdet
1924-26. Fra venstre
mod højre ses J. P.
Hansen, P. Rasmussen,
P. Olsen, Viggo Klarholt
og Arne Jensen.
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Skolens ørkenvandring
Amtmand Saxild mente
ved indvielsen af
skolen, at den lå
på ”en af de smukkeste
Byggepladser i Dan
mark”. Nordstatsbap
tisternes repræsentant
Dr. Lewis sagde: ”Jeg
har altid fremhævet de
danske Baptister frem
for andre. Jeg tror paa
Oplysning frem for
Propaganda”. På Skole
komitéens vegne sagde
Wenzzel: "Skolens Navn
skal være Baptisternes
Høj- og Ungdomsskole.
Vi ønsker ikke at putte
Folk Blaar i Øjnene. Vi
ønsker, at enhver skal
vide, at det er Baptister
nes Skole. Men paa den
anden Side skal denne
Skole ikke være en
Skole, hvor der gøres
Propaganda for Bap
tisternes Lære. Der er
fri og uhildet Adgang for
alle. Kun vil vi holde
fast, at Gudsfrygt er al
Visdoms Begyndelse”.
Allerede i efteråret 1923
var J. P. Rasmussen i
gang med at plante
frugttræer og hegn på
grunden. Ved indvielsen
plantede L. K. Kristoffersen et træ midt i
skolens gård. Nogle år
tidligere havde han sagt:
”Jeg er bange for, at
Skolen ikke taaler en
Flytning. Et gammelt
Træ, som er godt
rodfæstet, taaler ikke
godt at blive flyttet”.
Skolen blomstrede, men
L. K. Kristoffersens træ
gik ud. I "al Hemmelighed” plantede Henry
Gjerrild i al hast et nyt!
Det står der den dag i
dag!

Udviklingen gik ”med Fart og i Spring”, fastslog en af veteranerne
på årsmødet i 1920 efter en næsten énstemmig vedtagelse om, at
''Enhedsskolen” skulle flyttes ”nær Hovedstaden”, hvor de tre skole
former skulle "arbejde Haand i Haand”. Men det, der mødte bapti
sterne, var et 8-årigt forhindringsløb. Den første forhindring drejede
sig om skolens beliggenhed. Årsmødet i 1921 blev "forlagt til Aal
borg”. Himmerlands baptister begærede nemlig, at årsmødet på sko
lens hjemegn genoptog diskussionen om dens flytning: "Vi ønsker, at
Højskolen bliver bevaret i Gistrup uden Realkursus og Prædikant
skole. Vi har historisk Ret til at beholde den”! Derimod foreslog sko
lekomitéen nu, at skolen blev bygget i Tølløse. "Skal vi længere frem,
maa vi komme nærmere Hovedstaden, hvor Livet og Kulturen pulse
rer stærkere”, sagde Olsen. Pott ønskede skolen til Aarhus - "et cen
tralt beliggende Kulturcentrum, hvor vi har to store Villaer belig
gende ved Skov og Strand paa Haanden”! Årsmødet vedtog atter for
slaget om Sjælland, nu præciseret til Tølløse, men denne gang kun
med 2/3 majoritet. Og "straks efter Aarsmødet købte Skolekomitéen
12 Tdr. Land ved Tølløse St.”!
Den næste forhindring blev en lang diskussion om enhedsskolen. I
1921 havde jyderne allerede pillet ved beslutningen fra året før. Sko
lekomitéen fastholdt enhedsskolen med både pædagogiske og økono
miske argumenter: "Der spares Lærerkræfter og Penge, og der ska
bes et intimt Samarbejde, som bevirker, at de rette Prædikantemner
kommer frem”. Målet var et "virkeligt aandeligt Centrum” - at gøre
"vor Skole til, hvad Askov er for Grundtvigianerne, og Haslev er for
Indremission”. M. Jørgensen Toldam brugte enhver anledning til at
påpege, at Prædikantskolen skulle ligge i København med hjemsted
i Baptisternes Hus. Men i 1923 vedtog årsmødet endnu engang at op
føre enhedsskolen i Tølløse. Skolen skulle stå færdig i 1924, men
"uden Gæld”.
Den tredie forhindring blev netop spørgsmålet om pengemidler. I
1920 tegnede det lyst. Olsen mødte i London to repræsentanter for
Nordstats-baptisterne. Han fik disse til at aflægge Skolekomitéen et
besøg i København. Her lovede de at skaffe de danske baptister
150.000 kr., hvis danske baptister indsamlede et tilsvarende beløb.
Året efter lykkedes det P. Grarup i USA at fastholde amerikanerne
på deres løfte, mens danskernes indsamling kun skulle indbringe
100.000 kr. Indsamlingen herhjemme gav på ét år løfte om 114.000
kr. 11923 forelå Strøm-Teisens tegning til den nye skole, som årsmø
det med næsten alle stemmer vedtog at opføre. Og Wenzzel fastslog:
"Nu vil vi ikke vakle mere. Denne Sag er nu afgjort!”
Skolen skulle have stået færdig i 1924, men efter licitationen stod det
klart, at Strøm-Teisens projekt ikke kunne opføres uden gæld.
Komitéen havde derfor ikke kunnet handle. Situationen var kaotisk.
Desuden var spørgsmålet om den nye skoleforstander brudt op. Ko
mitéen havde forhandlet med Jens Clausen, der afslog henvendel
sen. Årsmødet vedtog derfor, at "give Sagen en Hviletid paa to Aar”.
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I
Og Wenzzel trak sig som Skolekomitéens formand. I hans sted blev
M. Jørgensen Toldam valgt!
Årsmødet i 1926 kunne derfor begynde forfra - med alle forhindrin( ger på bordet. Skolekomitéen foreslog, at Prædikantskolen blev flyt
tet til København, Høj- og Realskolen skulle opføres i Tølløse, subsi
diært forblive i Gistrup! Årsmødet lod sig ikke vælte. Med 3/5 af
stemmerne vedtog det, at enhedsskolen skulle ligge i Tølløse, og at
Henry Gjerrild skulle blive ny forstander - begge dele fra efteråret
1928. Et nyt skoleprojekt skulle fremlægges i 1927. Og Wenzzel blev
atter formand! Efter at årsmødet i 1927 havde godkendt Ch. K. Gjerrilds nye tegning til skolen, blev det brødrene Gjerrild, der prægede
rejsningen af skolen i Tølløse. Alt gik planmæssigt. Skolen blev ind
viet 28. sept. 1928 - Baptisterne havde nået ”en Milepæl i vor Sags
Udvikling i Danmark”. Alt blev betalt som vedtaget. "Skolens Ør
kenvandring” - sådan hed det allerede i 1923! - endte i en oase. Her
stod Eskildstrup menighed parat - med en ansøgning til Missionsko
mitéen ”om Bistand til Ansættelse af en Mand for bedre at kunne øve
sin Indflydelse som den Menighed, i hvis Midte Skolen ligger”.

Det lå Skolekomitéen
stærkt på sinde ”at rejse
en monumental og for de
danske Baptister værdig
Bygning”. Alle mente,
at Strøm-Teisens projekt
opfyldte dette krav. Men
økonomisk kunne det
ikke holdes inden
for de grænser, som
årsmødet stædigt
fastholdt. Om StrømTeisens projekt sagde
Tølløse-baptisteme: "Vi
paa Egnen er glade for
at faa Skolen, men ikke
for at faa en Borg, der
giver Underskud”! Og
jyderne replicerede:
”Det er underligt, at
Jyderne, der jo gerne
ville have beholdt
Skolen, skal opmuntre
Sjællænderne, der faar
den”! Arkitekternes
problem var, at det
"overfor Offentligheden
skal være tre Skoler,
men overfor os kun én tre Skoler med Mulighed
for det indre Livs
Enhed”.
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Adel forpligter
På årsmødet i 1928 holdt Olsen et foredrag om "Litteraturen som
Missionsfaktor”:
Vor Tid har sit eget Ansigt. En læsende Tid i gammeldags For
stand er den ikke. Bilerne, Sporten, Radioen og i kristelige Kredse
desuden Sang og Musik, Missionsuger og alskens Komité-Møder
lægger Beslag paa Folks Fritid. Naar vi taler om Litteraturen i
Missionens Tjeneste, maa vi regne med dette. Vi skal ikke efterligne
"Kiosklitteraturen”, naturligvis. Men vil vi have Læsere, skal vi
skrive kvikke Artikler, der kan læses i en Fart. Men det vigtigste
Stykke Missionslitteratur er nu som før Bibelen. Og det næstvigtigste stykke Missionslitteratur er Salmebogen.
Hermed havde Olsen sat periodens litterære indsats blandt bapti
sterne i perspektiv. Det begyndte med en stor indsats financieret af
Missionsfonden. P. A. Holm angav formålet: ”Vi maa sætte en Ære i
at fremholde de baptistiske Grundsætninger, fordi de er bibelske.
Adel forpligter”. I flere omgange udgav Litteraturkomitéen agita
tionsskrifter i store oplag - størst i 1916 i 50.000 eksemplarer. Sam
me år skulle baptisternes grundsætninger gøres kendt over hele
landet med udsendelsen af fire pjecer om menigheds- og dåbssyn.
Disse blev "omdelt til Salg hos saa godt som alle Landets Boghandle
re. Ca. 600 blev udsendt gratis til Pressen. Oplaget var 10.000 af
hvert Skrift”. Denne storstilede indsats blev genstand for vurdering i
Madsens missionskritiske oversigt i 1918. Hensigten - ”at øve en
større Indflydelse paa Befolkningens Tankegang” - lykkedes ikke.
Madsen konstaterede, at traktatmissionen nu led under mangel på
begejstring blandt baptisterne.
Med udgivelsen af de mere periodiske skrifter gik det bedre. MenigMange menigheder
havde sangkor. Alle
melodierne i "Melodibogen” fra 1918 var
udsat for 4 blandede
stemmer - også med
henblik på at "kunne
udføres af Menigheds
kor”, skrev Johs. Wiirtzi
bogens forord.
Sangkoret blev i 1925
kaldt "Menighedens
Porcelæn”. Her ses
Frederikshavn
menigheds kor.
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hedernes fælles traktatblad "Fredsbud” udkom i store oplag. Fra
1919 fik det navnet "Maanedsblad fra Baptistsamfundet”. Også
"Evangelisten” skiftede "Navn og Dragt”, men dets sigte skulle være
uforandret - ”et Bindeled og en Budbærer mellem de danske Bapti
ster”. Fra 1915 hed det "Baptisternes Ugeblad”, og de gamle gotiske
bogstaver blev afløst af den moderne latinske skrifttype. I mange kir
kelige lejre stod der respekt om redaktør Olsens arbejde; trods nav
neskifte fastholdt han som redaktionel hovedregel, at "større end
Baptistnavnet er Kristennavnet”.
Forlagsvirksomheden blev stadig bestyret fra Sæby af boghandler
Jacob Jørgensen. Men Sæby var mere afsides liggende for litteratu
ren, end Gistrup havde været for Skolen! Jørgensen lagde selv ud i
1926:
Grundet paa afsides Beliggenhed bliver Arbejdet besværliggjort.
Kan Lokaler faas i Baptisternes Hus til Ekspedition og til Indkøbs 
lokale, bliver Forlaget centralt beliggende.
Selv om en flytning var at foretrække, besluttede årsmødet i 1927, at
en sådan skulle udskydes ”i disse økonomisk vanskelige Tider”.
Indsatsen for at fremme de to "vigtigste Stykker Missionslitteratur”
var stor i perioden. Hvad Bibelen angik, indgik årsmødet et samar
bejde med Det danske Bibelselskab fra 1919. Menighederne skulle
samle en kollekt juledag, hvoraf Bibelselskabet fik et årligt beløb, og
resten blev anvendt ”til Uddeling af helt eller delvis gratis Bibler i
vore Søndagsskoler”. Denne spredning af de bibelske skrifter blev
stor. Men periodens største litterære indsats blev løst med udgivelsen
af en ny salmebog. Salmebogskomitéens arbejde blev fastlagt i 1912.
Olsen blev dens formand:
Nogle af de bedste afKøbners Salmer burde bevares, en hel Del fle
re danske Salmer skulle medtages ligesom nogle af de bedste Over
sættelser af de amerikanske Salmer samt en del Missionssalmer og
endelig nogle Ungdomssalmer.
I Komitéen hentede Olsen ikke megen hjælp: "Medarbejderne er for
maadelige. Den eneste, som har Begreb om Vers og desuden den nød
vendige Litteraturkundskab, er J. P. Rasmussen”. Olsens mål var,
at ”faa Sektmærket af os paa det Punkt”. Derfor søgte han hjælp hos
den salmekyndige Chr. Ludwigs, biskop i Aalborg, der var "uhyre
imødekommende”. Salmebogen kom ud af trykken i 1916, og inden
året var omme, blev "Bogen indført i alle Menigheder”. "Troens
Stemme” og ”Den ny Hosanna” havde fået deres afløser. Det var også
påkrævet — ifølge Olsen var det "rent ud sagt en Skandale at bruge
de to Bøger”!
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Faksimile af
Salmebogens forside.
"Salme- og Sangbog for
de danske Baptister”
havde 533 numre.
Blandt disse var kun én
af samtidens baptist
forfattere - nemlig
Anders Christoffersens
menighedssalme fra
1908: "Stem op en Lov
sang, Guds Menighed”.
11918 udkom baptister
nes første "Melodibog”.
Parallelt med arbejdet
med salmebogen lød det
gentagne gange:
"Musikken til vor
Salmebog skal samles i
én Bog”. Også her søgte
Komitéen hjælp i Folke
kirken, idet organist
Johs. Wtirtz løste
opgaven således, at bap
tisternes salmesang nu
blev knyttet langt
stærkere til den øvrige
danske menighedssang
end i tidligere perioder,
hvor tyske og engelske
melodier havde været
toneangivende.
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Sejrens palmer
11922 stødte Grotfr. Pedersens muhammedanermission og de danske
baptisters interesse for hedningemission frontalt sammen på årsmø
det, hvor formanden udtalte:
Vor Mission er overordentlig vanskelig at skille fra G. Pedersens
Person. Han har baaret Sagen frem, og vi har bøjet os. Men Sagen
skal løsnes fra G. Pedersens Person. Missionen er jo eet og Arbejde
ren noget andet.

Carl Elving
1876-1936
Udlært som bogbinder,
elev i Morgan Park
1905-08, menigheds
forstander 1908-36.1
Baptistsamfundets
ledelse virkede Elving
især for afholdssagen og
hedningemissionen. Det
var hans afholdsprædiken
i Salemskapellet på
Amager, der i 1913
satte gang i den debat,
der førte til stiftelsen
af Baptisternes Afholdsmission. Afholdsmissionens rejsesekretær
1913-36. Det blev dog
hedningemissionen, der
fik hans fleste kræfter.
Medlem af Hedninge
missionskomitéen 191636, de sidste 16 år som
formand.

Muhammedanermissionen var Pedersens værk. Årsmødet i 1915 af
viste dog hans forslag om det sydlige missionseventyr. Pedersen
skulle ”slaa sig til Ro herhjemme og tjene vor Mission ved gennem
Ugebladet at bringe os Nyheder fra Hedningemissionen.” Bundet til
land og pen foreslog han året efter, at baptisterne dannede et Hed
ningemissionsselskab. Årsmødet vedtog dette og valgte en Hednin
gemissionskomité, der skulle virke som Selskabets ledelse. Her blev
Pedersen formand! En ”Mærkepæl i vor Mission” var nået. I samar
bejde med et af de bestående baptisthedningemissionsselskaber skul
le Komitéen nu finde ”en Hedningemissionsplads.” Herom blev der
ført forhandlinger med danske baptister i Amerika, amerikanske
baptister i Boston, svenske og tyske baptister. Men alt var blindgy
der. Derpå foreslog Komitéen i 1920:
Da alle Døre var lukkede, og da Kaldet vedblivende synes at lyde til
Br. Pedersen, har vi samlet os om at foreslaa Aarsmødet, at han bli
ver udsendt til Antiokia i Syrien som Bibelkolportør.
Hermed var muhammedanermissionen antaget af danske baptister.
Pedersen landede dog ikke i Syrien, men i Bulgarien i samarbejde
med de tyske baptister. Her arbejdede han fra 1921-23.
Men danske baptister kunne ikke slippe hedningemissionen af tan
ke. Kort efter årsmødet i 1920 tog forhandlinger med de svenske bap
tister form om samarbejde i deres mission i Kongo. Årsmødet i 1922
måtte vælge, men det overlod valget til Komitéen. Året efter forelå
resultatet - ”en Overenskomst med de svenske Baptister om et Sam
arbejde i Kongo.” Kongomissionen havde siden Broholms pionérindsats dér været danske baptisters hjertesag, til tjeneste her stod
netop nu nye færdiguddannede missionærer, og endelig havde dan
ske baptister i Amerika vedtaget, at de ville give deres bidrag til hed
ningemission til vor mission dér. Valget havde været let. Årsmødet i
1923 afviklede derfor muhammedanermissionen og vedtog at udsen
de Johanne og N. P. Andersen samt Olga Rasmussen "efter Indvielse
med Bøn og Haandspaalæggelse” til Kongo. Afrejsen fandt sted fra
København i efteråret 1923. To år efter rejste den fjerde missionær,
Ruth Melkær, også til Kongo.
Men danske baptister havde endnu ikke nået deres mål - en selv
stændig mission. Ved krigens afslutning i 1918 blev de tyske kolonier
til mandatområder, der skulle administreres af forskellige stater på
Folkeforbundets vegne. Således blev Urundi i Østafrika et belgisk
mandatområde. Flere gange blev dette område nævnt for danske
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baptister. Her havde den tyske Neukirchen-Mission arbejdet, men
ingen havde turdet overtage området: "Vanskeligheden er, at Børne
ne vil strømme til Skolerne, Folk til Møderne og de syge til Hospita
lerne”! I 1927 "stod Aarsmødet med Sejrens Palmer”, da det under
forudsætning af den belgiske regerings godkendelse vedtog,
at de danske Baptisters Hedningemissionsselskab begynder en
selvstændig Virksomhed i Urundi og at Johanne og N. P. Ander
sen til Foraaret 1928 rejser til Urundi.
I 50-året for den første kristne missionærs komme til Kongo stod
danske baptister i 1928 med en svarskrivelse fra den belgiske rege
ring med tilladelse til "at optage Mission endog i større Udstrækning
end paatænkt, idet hele den protestantiske Mission i Urundi blev
overladt til os”. Og ægteparret Andersen var allerede begyndt på ar
bejdet.
Indsatsen i Kongo og Urundi var kostbar, men danske baptister stod
godt rustede. I 1916 oprettede de foruden Missionsselskabet også en
Missionsfond, hvortil menighederne og deres missionskredse årligt
betalte store beløb. I 1923 rådede årsmødet over en kapital på 60.000
kr. Og den var urørt i 1928, idet midlerne kom uden hindringer, da
missionærerne først var i arbejde. I 1926 bad årsmødet komitéen om
at finde anvendelse for 10.000 kr., som "Børnenes Hedningemission”
rådede over. Det var endnu ikke lykkedes ved periodens udgang!
Danske baptister havde arbejdet i Carey’s ånd: "Forsøg store ting for
Gud! Forvent store ting fra Gud!” Og de var ikke blevet skuffet.

De fem Kongomissionærer, 1923.
Fra venstre: Rhoda
Armstrong, Benny
Armstrong, Olga
Rasmussen, N. P.
Andersen, Johanne
Andersen.
Armstrong’s blev
udsendt af American
Baptist Foreign Mission
Society. De andre tre
blev udsendt af de
danske baptister. Fru
Armstrong var August
Broholms datter; han
skrev om udsendelsen:
"Rhoda og Benny ankom
til Danmark i September
Maaned og besøgte flere
af vore Baptistmenig
heder over hele Landet
tillige med min Hustru
og mig, som var komne
hjem nogle Maaneder
forud. Det var ved
samme Tid, at de danske
Baptister udsendte deres
egne Missionærer. Da
disse ogsaa skulde til
Afrika for at virke på de
svenske Baptisters
Missionsstationer, saa
gjorde de Følgeskab med
hverandre. Der afhold
tes et stort Afskedsmøde
i Kristuskirken den 23.
September om Aftenen
for disse fem uddragende
Missionærer. Det var
forunderligt, at det
skulle træffe just paa 35
Aarsdagen for Emanuel
Broholms Ordination til
Hedningemissionær.
Rhoda stod nu paa
samme Platform og tog
Afsked for at drage til
samme Missionsmark,
som hendes Onkel havde
gjort netop 35 Aar
forud”.
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Evangeliets fortyndere
Kort før 1. verdenskrig
udskrev "Udvalget for
Grundtvig-Mindesmærket” en konkur
rence til et monument til
minde om N. F. S.
Grundtvig. Et medlem
af Oure menighed,
billedhuggeren Rasmus
Mogensen, deltog - og
vandt konkurrencen.
Forslagene blev udstillet
på Charlottenborg.
Mogensens forslag viste
Grundtvig i præstedragt
højt hævet med armene
udstrakt over to rækker
unge kvinder og mænd,
der beundrende så op
mod ham. Over Grundt
vig og de unge stod
inskriptionen: "Rejs op
dit Hoved al Kristen
hed”. Monumentet blev
dog aldrig opført - det
gjorde derimod Grundtvigskirken, påbegyndt i
1921, afsluttet i 1940. P. Olsen havde oplevet,
hvad han ikke troede på
årtier tidligere kunstnere og videnskabsmænd blandt dan
ske baptister!

I menighedslivet og på årsmøderne beskæftigede baptisterne sig med
et nyt emne i denne periode - de lønnede prædikanters og menighe
dernes indbyrdes forhold. Samtalen herom havde flere aspekter.
Verdenskrig og dyrtid gjorde prædikanternes lønspørgsmål akut. Sa
gen var, at flere af de prædikende brødre var blevet ”halvt uduelige
til deres Gerning paa Grund af Næringssorger”. Derfor handlede
Missionskomitéen ”uden noget Mandat” midt imellem to årsmøder julen 1916 udbetalte den ”et Dyrtidstillæg til alle vore fastlønnede
Prædikanter paa 200 Kr. til hver”. Årsmødet godkendte denne dispo
sition, idet det blev menighederne pålagt selv at løse lønspørgsmålet.
Men intet skete trods en tårnhøj inflation. Derfor foreslog Missions
komitéen i 1919, at lønspørgsmålet skulle være et samfundsanlig
gende. Årsmødet vedtog, at "Minimallønnen for en fuldtlønnet Præ
dikant bør være 3200 Kr. plus personlige Tillæg”. Samtidig udtalte
årsmødet, at ”de fleste af vore nuværende Prædikanter bør ydes et
betydeligt Lønningstillæg udover Minimallønnen”. Det sidste blev
vedtaget efter, at P. A. Larsen havde oplyst, at ”en Lygtetænder i
København faar nu 3450 kr.”! De følgende år fik heltidsansatte i Fæl
lesmissionens tjeneste 4800 Kr. Et forslag om pristalsregulerede løn
ninger faldt i 1924.1 stedet blev det vedtaget, at ”der gives et person
ligt Tillæg i Forhold til Børnetallet efter Missionskomitéens Skøn”.
Parallelt med lønspørgsmålet spøgte prædikanternes pensionsfor
hold, men det blev først løst efter 1927, da kvinderne tog initiativet.
Det næste prædikantproblem opstod i kølvandet på den første evan
geliske kampagne, hvor prædikanternes bevægelighed havde været
stor. I 1922 udtalte Jørgensen Toldam sig således:
Vore Missionsarbejdere er vist blevet for meget rejsende. Det under
bygger ikke det aandelige Liv. Vi bliver ikke derved "Evangeliets
Forkyndere", men snarere "Evangeliets Fortyndere”. Dette er
usundt. Prædikanten tvinges ikke til Uddybelse af sit aandelige Liv
for at holde sig frisk.
Wenzzel var enig: "Prædikanterne tilbringer for megen Tid på Jern
bane”! Denne situation skyldtes delvis en følelig mangel på prædi
kanter. ”Vi har for faa velegnede. Og vi har udskudt nogle, som maaske syntes mindre velegnede”, fastslog Nørgaard. I denne mangelsi
tuation overvejede årsmødet at kalde danske prædikanter hjem fra
Amerika, men tanken blev opgivet.
Sidst i perioden brød prædikantdiskussionen igen ud i lys lue. I disse
stilstandsår drejede den sig om prædikanternes manglende duelig
hed. Formand Madsen svingede pisken i sin nytårshilsen til menig
hederne i 1928, og han fortsatte på årsmødet:
I Stilstands- og Tilbagegangstider er Prædikanterne ofte tilbøjelige
til at klage over Medlemmernes Lunkenhed og Egenkærlighed og
Ulyst til at være med i Arbejdet. Og Medlemmerne vil gerne tage
Prædikanterne under kritisk Behandling og sige, at det kan ikke
blive til noget med den Prædikant, vi har for Tiden. Kravet om nye
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Prædikanter, unge Prædikan
ter, er i Øjeblikket stærkt frem
me. Unge Prædikanter med Liv
og Fest og Krudt i! Mine Ven
ner, det er et Skraaplan!
P. Olsen deltog også i debatten og
gengav
under
overskriften
"Hvad jeg gerne vil sige til min
Prædikant” fra et amerikansk
tidsskrift:
Duer ikke en Lejesvend hos vor
Menighed; du er vor udvalgte
Fører. Vær en Profet fra Gud,
og vær ikke bange for at gaa i
Rette med Tidens Uretfærdig
hed hos den Enkelte og hos
Samfundet. Vær gudfrygtig,
men ikke hældøret. Vær ikke
bange for at lægge store Opga
ver frem for Menigheden. Vi vil vokse i Forhold til, som du lader os
se vore Muligheder. Du skal inspirere os og vise os Vej; men lad os
tage Vare paa Menighedens Pengesager. Hold ikke Tordentale mod
de rige; vi er kun jævne Folk. Fortæl os nu og da om Himlen; men tal
tiere til os om, hvordan vi skal skabe Himmel paa Jorden for dem,
der omgiver os. Lad os forstaa, at du som vor Prædikant er her i Kri
sti Sted. Som saadan vil vi ære dig og tjene sammen med dig!

Morten Jørgensen
Toldam
1861-1936
Toldam advarede skarpt
mod ensidig vækkelses
forkyndelse. Søndags
gudstjenesten - og ikke
for hyppige vækkelses
møder - skulle være
midtpunkt i menig
hedens liv. Her skulle
man "samle Gløderne og
opflamme Naadegaverne”, så menig
hederne blev vænnet til
at leve af Ordet i stedet
for af "Surrogater”.
Han var også betænkelig
ved, at man satsede så
stærkt på fremmede
prædikanter, især fra
Norge og Sverige.
Derved stilledes
menighedens egne
prædikanter i skyggen.
"Det er som om vi aandelig talt - ikke kan
brødføde os selv”!

Perioden sluttede med, at årsmødet nedsatte et udvalg, der fremkom
med en Il-punkts "Udtalelse angaaende Forholdet mellem Menighe
derne og deres Prædikanter”. Årsmødet godkendte udtalelsen og
sendte den til menighederne. Heri kunne de blandt andet læse:
Prædikant og Menighed bør altid have for Øje, at de har fælles In
teresse. En Prædikant bør holde sig frisk i sin Gerning, og hans
Forkyndelse bør være præget af varm, personlig Overbevisning og
Oplevelse og enkelt og klart fremholde Frelsen i Jesus Kristus og
nytestamentlig Kristendom. Opstaar Vanskelighed mellem en Me
nighed og dens Prædikant, bør Forholdet ordnes aabent og broder
ligt. Ukærlig og hensynsløs Kritik bør ikke føres iblandt os. Det
maa navnlig misbilliges, om Medlemmer paa et saadant Tidspunkt
tilbageholder deres Bidrag. Og det indbyrdes Forhold mellem Præ
dikanterne bør være saadant, at det er et Forbillede for Forholdet
mellem Menighed og Prædikant.
Også blandt baptisterne havde prædikanterne i sandhed erobret bil
ledet!
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Ifølge troslæren
Om den offentlige skoles
religionsundervisning
vedtog årsmødet i 1919
en resolution, da mange
fra politisk hold krævede
denne (jernet fra skolen.
P. Olsen fik årsmødets
"ubetingede Tilslutning
til Kravet om, at
Religionsundervisnin
gen skal være et Fag i
Skolen ogsaa i Frem
tiden. Men denne
Undervisning bør alene
gives paa Grundlag af
Bibelen og særligt det ny
Testamente og ikke
ensidigt for at værne
den danske Folkekirke
eller overhovedet ikke
noget enkelt Kirke
samfunds Interesse”. Samtidig kneb det med
at komme til rette i
menighederne med
kristendomsundervis
ningen for større børn. I
1925 fremkom et forslag
om at udgive en
"Ledetraad i bibelsk
Troslære til Brug ved
Religionsundervisning
for store Børn”. Års
mødet vedtog, at menig
hederne skulle spørges
om behovet for en sådan.
Svaret var benægtende.
Derpå pegede årsmødet i
1926 på, at denne under
visning måtte blive
prædikanternes sag.

Baptisternes tænkning om menneskeliv og kristentro grundede sig
fortsat på de bibelske skrifter:

Naar vi vil vide, hvad der er sand Kristendom og Kristenliv saa
maa vi tilbage til Bibelen, til det Ny Testamente. Dette Standpunkt .
har Baptister altid søgt at hævde. At vi i det personlige Kristenliv
har gennemført det bedre end mange sande Guds Børn, som hører t
til andre Trossamfund, det mener vi ikke; sande Guds Børn er til
alle Tider ét og ens i det dybeste og største. Men vi har søgt at hævde
dette Standpunkt konsekvent, ogsaa hvad Daaben, Nadveren og
Menighedens Liv og Orden angaar.
Flere anvisninger på, hvordan Bibelen skulle forstås og bruges, så
dagens lys. Olsen skrev om Bibelens autoritet:
Hverken Trosbekendelse, Kirke, Pave eller egne religiøse Følelser
kan være Autoritet i Spørgsmaalet om, hvad oprindelig Kristen
dom var. Det ny Testamente er ”det litterære Nedslag” af den første
kristne Menigheds indre og ydre Liv. Det siges undertiden at en
Bog ikke kan være Autoritet. Vel, lad os ikke strides om Ord. Det er
Jesus, der er Autoriteten. Han har aabenbaret os Faderen. Det er
Ham, vi tror paa. Det ny Testamente er Autoritet, fordi Han er Au
toritet.
Baptisternes Trosbekendelse og deres Haandbog blev ikke genop
trykt. Derimod handlede de ”Læreskrifter”, som blev udgivet for Mis
sionsfondens midler, om ”vort Syn paa Daab og Menighed”. Pjecerne,
som først lød som oplysende foredrag i Studenterforeningens Sal i
København, bragte ingen saglige overraskelser, men et par sprogli
ge. Baptisterne talte ikke længere om "Sakramenter”, men brugte
nu det bibelske "Pagtshandlinger”. 11920 vedtog årsmødet at ændre
det gamle "Lærere” til "Prædikanter” - "Pastor” og "Præst” drømte
ingen om at anvende. Derimod var "Forstander” og "Missionær” højt
i kurs. Læreskrifterne handlede ikke om nadveren. Men her tog års
mødet stilling imod ”det åbne nadverbord”. Lægfolk talte i 1915 for
nadverfællesskab ”med voksen-døbte udenfor vort Samfund”. Det
følgende år udtalte Missionskomitéen "sit Syn paa Sagen”:
Vi bør som Samfund fastholde den Ordning, som vi hidtil har haft,
men i dette Spørgsmaal maa det dog i de enkelte særlige Tilfælde
overlades Menighederne at handle, som de overfor Gud finder det
ret.
Kort efter, at Olsens bog "Gennem Tvivl” udkom i 1913, udtrykte han
ønske om at udgive en fortsættelse med titlen "I Tro”. I 1925 forelå
"Hovedpunkter af den kristne Troslære”. Heri gennemgik han troen
på den treenige Gud som Skaber, Frelser og Fuldender, på baggrund
af en redegørelse for forholdet mellem religion og åbenbaring. Bogen
indeholdt et frelseshistorisk perspektiv med Jesu budskab om Gudsri
get som centrum. Troslæren blev anmeldt i "Præsteforeningens
Blad”. Olsen skrev ”med vid Horisont”, og om hans bog hed det: "Det
er givet, at den er baptistisk, men mest er den dog at kalde bibelsk, ori
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enteret overfor almindeligt dansk dogmatisk Arbejde”. To lærepunk
ter var spændende set i historiens og samtidens lys. Olsen afviste en
hver teoretisering af calvinsk observans i forudbestemmelseslæren.
Derimod henviste han til Skriftens udsagn om Guds universelle frel
sesvilje:
Paa det Grundlag kan vi indbyde alle til at komme og tage mod Frel
sen. Og den sandhed, at det er Gud, som har iværksat vor Frelse, og
som ogsaa vil fuldføre den, skal fylde os selv med tryg Glæde og med
Tak og Lovprisning.
På baggrund af verdenskrigens ødelæggelser og Jehovas Vidners for
kyndelse var Olsens redegørelse for Bibelens eskatologi interessant.
Hvad angår ”de sidste Ting” afskyede han de sværmeriske og vilkår
lige tolkninger: ”Jeg tror, at den almindelige Opfattelse af alt dette er
aldeles forkert!” Men to ting stod fast.
For det første er Skriftens Tale ofte Billedsprog. For det andet er
Skriftens Ord ofte i sig selv dunkle. Det er ikke en "Mangel” ved
Skriften; al profetisk Tale er dunkel. Den er ikke Historieskrivning
forud for Begivenhederne, men Mærkepæle for det kommende, som
Troens og Haabets Blik kan følge, naar det spejder fremefter.
Og netop nu afslørede en sådan spejdning, at alt drejede sig om Guds
rigets sejr på jorden - ifølge Olsens troslære: "Netop nu bereder Her
ren en ny Sejrsgang for sit Rige, og han kalder paa sit Folk til at følge
sig ud i Kampen”.

HOVEDPUNKTER
KRISTNE TROSLÆRE

DANSK BAPTIST FORLAO

Faksimile af P. Olsens
troslære, 1925.
Troslæren var på 125
sider. Baptisterne mod
tog den med begejstring:
Anmelderen i "Uge
bladet” skrev blandt
andet: "På sit Omraade
er den intet mindre end
et Standard-Værk. Til
den Række af Bøger,
enhver Baptist med
Respekt for sig selv og
med det Ideal at blive en
god Baptist bør eje, maa
nu føjes en ny.
Mindstemaalet for An
tallet af Bøger, man bør
have paa sin Hylde, maa
være 5. Bibelen natur
ligvis først og fremmest.
Men desuden bør man
eje "De danske Bap
tisters Historie”, "Bap
tisternes Historie” og
Bunyans "En Pilgrims
vandring”. Nu føjes den
femte til: "Hovedpunkter
afden kristne Troslære”.
Og den faar endda sin
Plads nærmest Bibelen”!
- Olsen var godt repræ
senteret!
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Grumme grimt
Adskillelse af stat og kirke stod på tidens dagsorden. 11916 afslog Hø
jesteret i en tilspidset præstesag at frarøve en rationalistisk præst
kjole og krave. Retten ville ikke være kætterdomstol. Mange kirkeli
ge kredse sydede af raseri. Olsen var tilfreds: ”Vi ville anse det for en
Ulykke, om Indre Mission ved Hjælp af Statsmagt og Domstole skul
de faa Haands- og Halsret over vort Folk i aandelig Henseende”.
Midt i 20erne var det den socialdemokratiske regering, der foreslog
et brud mellem stat og kirke. Et kirkeudvalg arbejdede herpå fra
1928, men alle nye tanker opløste sig i intet! Det samme gjaldt bap
tisternes ønske om brug af sognekirkerne til begravelser, hvor der
intet kapel fandtes. Heller ikke Ægteskabsloven af 1922 gjorde kir
kelig vielse mulig for andre end medlemmer af anerkendte trossam
fund. Baptisterne blev stadig diskriminerede. På årsmødet i 1923
nægtede Wenzzel at arbejde med på en fornyet ansøgning om aner
kendelse. Årsmødet fulgte sagføreren og opgav tanken.

Nathan Soderblom
1866-1931
Svensk ærkebiskop. Da
første verdenskrig var
slut, begyndte Soderblom et omfattende
arbejde for at bringe
"alle konfessioner, alle
landskirker og alle
førende kirkelige
personligheder” i ind
byrdes forbindelse og
samarbejde. Han blev
drivkraften bag den
moderne økumeniske
bevægelse. For dette
arbejde fik han i 1930
Nobels fredspris. 11950
skrev dr. theol. Alfred
Tb. Jørgensen: "Siden
Gustav Adolf har
Sverige ikke haft en saa
indflydelsesrig inter
national Personlighed
som Soderblom”.

Røret omkring stat-kirke-problemet skærpede tonen mellem bapti
sterne og de kirkelige retninger. Hertil bidrog også baptisternes litte
rære aktion og vækkelsesforkyndelsen i de af Broholm ledede lands
kampagner. Olsen prøvede i 1921 at tegne et perspektiv over det kir
kelige landskab:
Det er blevet sagt, at Katolikker og Baptister er de eneste konsekven
te Parter indenfor Kristenheden. Det baptistiske Menighedsideal
grunder sig direkte paa det ny Testamente. Det katolske Kirkeideal
har sin Rod i den efterapostolske Oldkirke. Indenfor den danske
Kirke hørerindre Mission afgjort til Baptistgruppen. At enhver god
Indre Missionsmand med Afsky vil afvise en saadan Tanke, bety
der ikke noget; det er fordi, de ikke forstaar sig selv! Ligesaa afgjort
hører den grundtvigske Retning til den modsatte Gruppe. Det er
sandt nok, at mange Grundtvigianere er evangeliske Kristne baade
i Tro og Liv. Men det finder Sted paa trods af deres Kirke- og Sakramentsideal!
Men at dømme efter polemikken skulle man tro, at det forholdt sig
omvendt. Indre Missions formand, pastor Moe, tordnede i KFUMs
københavnske festsal: ”Gendøbningen er Satans Værk”! Med de
grundtvigske samtalepartnere var fordrageligheden større. Typisk
sluttede C. Elving en avispolemik med ønsket om, at ”vi begge tilsidst maa mødes i det store Vennemøde”! Olsen havde en markant
holdning til proselytisme: ”Vi bør ingensinde give os af med at ’Tiske
i rørte Vande” eller bestræbe os efter at drage barnedøbende Troende
enkeltvis over til os. Missionsmarken blandt de vantro Masser er jo
stor nok for os”! Den kirkelige ungdomsbevægelses førstemand, 01fert Ricard, fulgte i Indre Missions spor. I sin første radioprædiken
sagde han:
Man skal frem for alt ikke lade sig døbe om, som nogle Tosser og
Sværmere raader til. Det er Fornærmelse mod vor Moder Kirken at
komme og sige: "Din Daab dur ikke, gamle Mor! Nu véd vi bedre i
1925. Vi skal døbes om”!
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Nordiske fællesmøder i
Evangelisk Alliance blev
afholdt med jævne
mellemrum. Billedet
viser et sådant fra 1919.
1 bageste række ses som
nr. to fra venstre pastor
H. P. Mollerup og som
nr. fire H. Jørgensen
Toldam. I forreste række
er nr. to fra venstre
prins Bernadotte,
herefter følger grevinde
Moltke og Albert Lunde,
Alliancens foretrukne
norske prædikant.

Baptisterne tog til genmæle og hævdede, at Ricard kom "kedelig, kej
tet og klodset afsted; han fik grundigt, men grumme grimt begyndt!”
To år senere krævede årsmødet, at "ogsaa vort Samfund faar Lov til
at udsende Radiogudstjenester fra en af de københavnske Kirker”.
Trods denne udbredte polemik fortsatte arbejdet i Evangelisk Allian
ce. Her udfoldede der sig en usakramental, evangelisk kristendoms
tolkning, som baptisterne glædede sig over. Og Alliance-idéen bredte
sig. Typisk lød det, da den i 1924 kom til Holbæk:
Der vil her i Byen blive afholdt tre Møder af Byens Metodistpræst,
Baptistpræst og undertegnede Folkekirkepræst med det fælles Formaal at hjælpe Menneskene frem til et levende Forhold til Gud. Det
er vort Ønske, at dette Arbejdsfællesskab ogsaa her maa kunne bi
drage noget til Udbredelsen af det kristelige Frisind, som er Betin
gelsen for, at Jesu Bøn ”At de alle maa være eet” kan opfyldes.
Men for baptisterne var Alliancen virkelig evangelisk - vendt mod
den romersk-katolske kirke. I 1924 formulerede formand Madsen sig
utvetydigt således:
Overfor Truslen fra Rom staar vi Baptister som den yderste og mest
radikale Modsætning. Lige saa lidt som vi kan have noget at gøre
med den bolchevistiske, antireligiøse Agitation, lige saa lidt kan vi
være med til at lefle for Rom, som gennem alle Tider har været en
fjende af evangelisk Kristendom.

Danske baptister var
ikke repræsenteret ved
de store fælleskirkelige
konferencer i Edinburgh
i 1910 og i Stockholm
1925. Derimod vedtog
årsmødet i 1922 at sende
to repræsentanter til
"Kirkeligt Verdens
forbund til Fremme af
international Forstaaelse”, som afholdt
verdenskongres i Køben
havn i 1922. Men dette
arbejde sigtede mere på
mellemfolkelig for
ståelse end på mellem
kirkelige relationer.
Efter konferrencen i
Stockholm, som biskop
Soderblom indkaldte til,
skrev Olsen: ”At et
saadant vældigt Møde er
kommet i Stand vidner
om Mod hos ledende
Kirkemænd til at tage
Opgaverne op”.
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Ingen genveje

Anna Larssen Bjørner
1875-1955
Anna Larssen var
"dansk teaters mest
lysende poetiske
skikkelse i dette
århundrede", men 33 år
gammel sagde hun
teatret farvel efter at
have mødt den nye
Pinsevækkelse. 11912
blev hun gift med Sigurd
Bjømer. Begge drog
landet rundt med den
nye forkyndelse.
Efter at være blevet
troende døbt i 1919 og
dannet menighed
samme år blev de
Pinsevækkelsens ledere
indtil 1924, hvor de
dannede den danske
afdeling af Den
apostolske Kirke. Anna
Larssens farvel til
teatret rystede hele den
danske kulturelle elite ja, hele folket.

Clnna <£ufMen'Bj6wu

TEATER
OO
TEMPEL

Stort set hvert år modtog årsmødet gæster fra Metodistkirken og
Missionsforbundet. Her lærte alle af hinanden og at respektere hin- 1
andens særpræg. 11918 bemærkede Olsen, at der kom ”andre Døbe
re” frem i disse år: ”Lad dem være nok saa oprigtige, de Smaaflokke,
der lever af at bringe Opløsning ind i andre Troende Kredse; de er 1
dog nærmest kun aandelige Ulykkesfugle”. Olsen hentydede til den
frembrydende Pinsevækkelse, der søgte fodfæste herhjemme efter i
1907. Af større omfang blev vækkelsen ikke, før ægteparret Bjømer
i 1919 dannede ”Evangelieforsamlingen” i København. Indtil da præ
dikede Bjørners i mange baptistkirker landet over. Men i 1920 var
det forbi. Elving skrev: "Bjørners er nok Døbere, men ikke Baptister.
De har deres Særanskuelser om Tungetale og Menighed, der faar
dem til ikke blot at slaa løs paa Folkekirkens Præster, men ogsaa
tage Afstand fra Baptisterne”. Baptisterne kunne hverken godtage
Pinsevækkelsens arbejdsmetoder eller dens teologiske position. Rød
vig skildrede forholdet således i 1927:
Pinsebevægelsen har alle Vegne, hvor den har kunnet det, søgt at
arbejde blandt Baptistmenighedens Medlemmer, og mange Steder
har den foraarsaget alvorlige Splittelser. Den Forskel, der er dem
og os imellem, er denne: For Baptisterne er Jesus Kristus nok og Alt
til Frelse og til Helliggørelse. Vi tror, at det helliggjorte Livs Oplevelser ligger i Fortsættelse af og ikke ved Siden af Modtagelsen af
Frelsen ved Tro paa den Herre Jesu Kristi fuldbragte Forsonings
værk. For Pinsefolkene er Modtagelsen af Frelsen ved Tro paa Je
sus Kristus blot et indledende Trin, som skal efterfølges af en ny
Oplevelse, som benævnes den Helligaands Daab. Og hvis et frelst
Menneske ikke naar en saadan Oplevelse, saa er Vedkommende
ikke inde i den fulde bibelske Frelse. Denne Forskel er af funda
mental Betydning!
Baptisterne gennemgik nogle kritiske år i 1920erne - værst på Nør
rebro i København og på Bornholm. Begge menigheders forstandere
- Rødvig og Jørgensen Toldam — skrev en pjece til vejledning for me
nighederne. Moegreen skrev også to bøger, som han - under pseudo
nymet George Jutlander - fik udgivet på Indre Missions forlag. Indre
Mission havde brug for "gendøbernes” teologi om "åndsdøbernes”
vildveje! Toldam skrev:
Det er med Helligaanden som med Solen, den udgør ingen bestemt
Del af Landskabet, den føjer ikke noget til, men den fylder hele
Landskabet med Lys og Skønhed, den giver Form, Farve og Liv. En
Gang for alle har Menigheden modtaget sin Aandsdaab. Jesu Ger
ning havde Pinsen som Maal, hans Liv, Død og Opstandelse var
Midler til at naa den. Men efter at Helligaanden har taget Plads i
Menigheden, er Pinsen ikke længere Maalet, den er Midlet, hvorved
Guds Rige skal grundes i Hjerterne. Vi skal ikke bede om, at det
maa blive Pinse, men vi bør arbejde for Guds R iges fremme og bede
om Helligaandens Kraft dertil, fordi det har været Pinse.
På Nørrebro konverterede knap én snes medlemmer, på Bornholm
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godt tre snese. Redaktør Olsen og formand Madsen supplerede hin
anden i et forsøg på at analysere sig frem til årsagerne bag Pinsevæk
kelsens indhug i menighederne. Madsen fik øje på Pinsefolkets frem
færd: ’Tinsefolkenes Ledere gaar rundt i Baptisthjem og ligefrem opi fordrer Menighedsmedlemmer til at træde ud af Menigheden, ellers
vil de ikke kunne opnaa den attraaede Velsignelse”! Olsen så bapti‘ sternes mangelsygdomme:
Følelses- og Begejstringssiden er forsømt. Evighedssynspunktet
træder for meget i Baggrunden. Det er paa den Baggrund, at Tun
getalebevægelsen lever højt. Ikke desto mindre gør den til "Hoved
fag” det, som kun er "Bifag” i Herrens Skole. Det er ikke fra en saadan Ensidighed, at Hjælpen skal komme. Den kommer kun fra en
sund og sand og dyb aandelig Vækkelse blandt de Kristne. Da vil
Følelsens og Begejstringens Kilder strømme paa ny. Da vil den rette
Vurdering af Tid og Evighed komme som af sig selv. Ingen Genveje
dur!
På årsmødet i 1928 blev baptisterne sendt ind i det næste årti med
denne melding: ”Jeg tror paa Helligaandens Gerning, ikke paa al den
megen Pinsesnak, som bringer Folk fra Vid og Sans. Hvad nytter
det, at man faar saakaldte "Aandens Gaver”, naar man ikke bærer
Aandens Frugter. Lad os ikke give op, selv om der kommer Vanske
ligheder. Det gælder om at ride Stormen af og saa fortsætte Sejlad
sen, naar det atter bliver Magsvejr”! Madsen havde talt.

■/»

GEORGE JUTLANDER

Helligaandens
Gerning

PINSEVÆKKELSEN
DENS FARER OG FORTJENESTER

dens Omfang og Enhed

«r
M.Jorgtnsen

M, Jørgensen Toldams
bog "Helligaandens
Gerning - dens Omfang
ogEnhed” udkom i 1924.
Kristeligt Dagblad
skrev: "Et Ord i rette
Tid. Den imødegaar paa
Virkningsfuld Maade en
Mængde af den usunde
Tale om Helligaanden,
der føres i vore Dage og
det uden at der gøres et
eneste Angreb paa
Personer eller Meninger
i hele Bogen. Det er den
sande Oplysning, der
ved sin egen Kraft
tilintetgør den falske”.
Bogen blev senere
oversat til tysk.
George Jutlanders skrif
ter kom begge i 1926:
"Pinsevækkelsen” og
"Tungetalen”.
Den førstnævnte bog
handlede om Pinse
vækkelsens farer og
fortjenester: "Det er
karakteristisk, at Spli
den altid foraarsages af
de aandsdøbte. Al denne
Splid bliver vakt under
Helligheds Skær af disse,
som mener, at de er mest
benaadede af Gud”.

O. LOHSE
KØBENHAVN • MCMXXVI
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Medlemsvirke
”Alt iblandt os er jo
meget paa det jævne. Og
naar Herren alligevel
lægger saa megen Vel
signelse i vort Arbejde i
disse Aar, saa staar det
for mig som noget af et
Under”. (P. Olsen, 1925.)

Sandheden i Oncken-udsagnet "Enhver Baptist en Missionær” ople
vede menighederne ikke mere. I 1927 lød det fra Olsen: "Er Evange
liet end først og fremmest et Budskab om den korsfæstede Frelser og
et Kald til Tro paa Naaden, saa er Kristendom dog mere: Den fri
Naade skal være et mægtigt Motiv til et virksomt og helligt Liv”.
Begge dele var på retur.
Hvad det virksomme liv angik, blev der inspireret af den internati
onale lægmandsbevægelse talt meget om "Medlemsvirke”. F. B.
Holm skabte begrebet i 1917:
En ikke ringe Del af vore Medlemmer lever uvirksomt, hvad angaar
et personligt Arbejde i Menigheden. Guds Menighed skal bestaa af
Mennesker, der vidner med Ord og med Liv. Findes der i nogen af
vore Baptistmenigheder organiseret Medlemsvirke?
Holm pegede på "Indbydelses-, Opsøgelses- og Værnemission” som
forsømte områder. Hertil føjede Olsen det nye fænomen "Bibelkredse”. I missionens forgrenede virke arbejdede mange dog med. I telt
missionen blev baptisterne foregangsfolk. Midt i 20erne havde halv
delen af menighederne anskaffet eget missionstelt, og Samfundet
købte to, der "tjener som transportable Kirker”. Men kirkebyggeriet
greb også om sig. Trods dyrtid opførtes i gennemsnit én kirke - de
hed nu ikke længere "Kapeller” - om året, oftest "kun faa Minutters
Gang fra Stationen”. Langt de fleste lå i Nordjylland - de største i
Østervrå (1919), Nørresundby (1922) og Biersted (1928), der fik den
eneste baptistkirke i rundbuestil.
Med det hellige liv var der også problemer. Madsen sagde i 1927:
Lad os ikke glemme Selvtugt saavel som Menighedstugt. Det kan
vel ikke nægtes, at der er kommet en vis Slaphed ind blandt os med
Hensyn til Menighedstugt. Menighedstugt maa hvile paa Selvtugt,
ellers bliver det blot Farisæisme. Lad os sætte som vor Opgave, at vi
kan være et brændende og skinnende Lys midt i den formørkede
Verden og Tidens aandelige Forvirring.
Alligevel forekom der i kølvandet på de evangeliske kampagner en
del udelukkelser - ialt ca. 400 i denne periode. Årsagerne pegede Ol
sen på: "Forholdet mellem de to Køn og den daglige Gerning”.
Hvad medlemsfremgangen angik, var der "herligt lysende Pletter”.
Det gjaldt Bornholm og Nordjylland. I sidstnævnte område boede i
1928 2/5 af landets 5600 baptister. Fremgangen på 1400 medlemmer
faldt ofte på de store menigheder. Af de ialt 31 havde endnu 12 et
medlemstal under 100, selvom de tre mindste var blevet opløst. Sam
sø menighed blev en del af Aarhus menighed i 1919; året efter slutte
de Saaby menighed sigtil Eskildstrup menighed. 11924 indgik Varde
menighed som en del af Brande menighed. Af nye menigheder duk
kede der to op. Efter Genforeningen optog årsmødet i 1920 med glæ
de Sønderjyllands menighed. Anderledes gik det med Nørresundby
menighed, der blev stiftet i 1917. Dette beklagede årsmødet, selv om
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stiftelsen havde fundet sted "efter de Regler som ’Haandbogen’ angi
ver og i god Overensstemmelse med Modermenigheden i Aalborg”.
Beklagelsen blev missionsstrategisk begrundet: "Efter mange dyre
Erfaringer er vi naaet til at forstaa, at Deling af en Menighed, som
lige netop har Kræfter til at drive en virksom Mission, betyder en al
vorlig Svækkelse”. Samme synspunkt lå bag den henvendelse, som
Missionskomitéen forud for årsmødet samme år havde rettet til de
københavnske menigheder. Fremgangen i København var ifølge Ko
mitéen for ringe. Derfor havde den "forsøgt at faa de tre Menigheder
til at slutte sig sammen til en praktisk Enhed”. Menighederne påbe
råbte sig imidlertid deres suverænitet og frabad sig, at Komitéen
"agerede Kirkestyrelse”! Til den form for "Medlemsvirke” havde Ol
sen denne hilsen:
Kan det være forkert, at Komitéen lejlighedsvis selv tager Initiativet
og kommer med Henstilling eller Forslag til en Menighed eller til
en Kreds af Menigheder? Eller skal den altid være som en giftefær
dig Jomfru, der har at vente, til Frieren siger det forløsende Ord?
Saaledes har det i hvert Fald aldrig været iblandt os i den Tid, vi
har bestaaet som et dansk Baptistsamfund!

Bornholms menighed
var i 1928 landets største
med 725 medlemmer.
Samme år afslørede de
denne mindesten ved
Sose, hvor de første
bornholmere var blevet
døbt 80 år tidligere.
Bornholms menighed
var den eneste, der
organiserede et ”Medlemsvirke”. Om resul
tatet heraf hed det:
"Menigheden blev reg
net for den enkeltes
andet hjem. Unge og
ældre deltog i hinandens
arrangementer. Hjem
mene stod åbne. Man
havde indbyrdes omsorg.
Syge og gamle blev
besøgt. Og der var
eksempler på, at man
hjalp hinanden øko
nomisk”. En køben
havneravis skrev ironisk
i 1927: ”Hver tredie
Bornholmer er Baptist,
og hvorledes kan det
være andet, naar man
paa alle Sider er omgivet
af Vand og med Moder
mælken har inddrukket
en uforanderlig Kær
lighed til Vandet?”.,. I
disse år rejste Baptist
samfundet også mindes
mærker - bl.a. på
Gunderup kirkegård
over Søren Hansen og på
kirkegården i Nykøbing
Falster over Wilhelm
Jensen.
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Unge løver
Missionsarbejdet blev i denne periode præget af to unge københavn
ske menighedsforstandere, der efter studier i Amerika atter kom
hjem - Johs. Nørgaard som 35-årig i 1928 og F. Bredahl Petersen
som 27-årig i 1932. Næppe havde de sat foden på dansk jord, før de
via sæde i komitéerne prægede arbejdet. Deres visioner og kritiske
røst hørtes straks. 11930 pegede Nørgaard på manglerne blandt bap
tisterne:

Johannes Nørgaard
1893-1977
(til venstre)
Handelsuddannet.
Missionsskolen 1911-14.
Teologiske studier i
London 1914-15 og i
USA 1925-28.
Baptistprædikant 191543, først på Sydfyn, fra
1921 i Kristuskirken,
København.
Menighedsforstander
sammesteds 1931-43.
Prædikantskolelærer
1938-43, forstander
1943-66. Redaktør af
Baptisternes Ugeblad
1952-68.
Årsmødeformand
1934-39 og 1944-49.
P. Bredahl Petersen
1905(til højre)
Gistrup Højskole,
præliminæreksamen
1924. Teologiske studier i
USA 1924-27 og 1929-32.
Baptistprædikant
1928-57, først i
Frederikshavn, 1932-55
menighedsforstander på
Amager, 1955-57 i
Århus. Emigrerede
herefter til USA, hvor
han dels blev præst, dels
virkede som professor
indtil 1975. Medlem af
missionskomitéen
1934-56. Årsmødefor
mand 1949-54.
Lærer på Prædikant
skolen 1938-55.
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Vi har ikke tilstrækkelig Lidenskab, en Lidenskab, der er tændt af
Gud, en stille, vedvarende Ild i Hjertets dybeste Grunde. Og vi
mangler i alt for høj Grad Ordets Budskab til vor egen Tid. Bibel
kristne er ikke blot dem, der gentager Bibelordet. Men det er i første
Række dem, der lever saa inderligt sammen med Ordets Aand, at
de kan udmønte det paa ny i hvert nyt Slægtled. Naar dette sker, da
kommer Ordets Budskab i Nutidens Sprog. Endelig mærker vi alt
for lidt Trangen til at erobre vor udstrakte Missionsmark. Vort
Budskab er ikke naaet længere end til at fremføres i blot Halvdelen
af vort Land. Det tvinger Valget ind paa Livet afos, om vi vil vælge
at forpuppe i vore Menigheder eller lade vor Sag komme til større
Udfoldelse i Arbejdet.
I 1934 blev Nørgaard valgt til Baptistsamfundets formand. Samme
år foldede Bredahl sig ud:
Vaagn op, danske Baptister! Tiden er inde til Angreb som aldrig
før. Kaldet til at yde vor Indsats for Guds Rige lyder for Alvor. Der
er iblandt vore Folk saadanne, som ikke vil, kan eller tør se dette.
Man har indlevet sig i den ret komfortable Tilstand at søge at betje
ne det Bestaaende; men man har glemt vore Fædres Angrebsaand,
vort Ansvar overfor Missionens Herre og vort Folk!

Under overskriften "Evangelisme” skitserede Bredahl en femårs
plan: ”Maalet for alle Menighedernes Virke, Forbøn og Tjeneste bli
ver mindst 500 i Netto Tilgang af Medlemmer pr. Aar”. Planen om
fattede en målsætning for alle aspekter af missionsarbejdet - og en
reformation af Baptistsamfundets ledelse:
Lad os som Menigheder kunne føle, at vor Ledelse driver paa os
med at opildne os til Mission, Vovemod og Tro, hellere end at vore
Menigheder skal drive paa Ledelsen. For Tiden har man paa Følel
sen, at Menighedernes smaa Problemer er Ledelsens Arbejdsmate
riale, hvorimod den væsentligste Opgave burde være at føre, at sætte
os bestemte maalbevidste Opgaver. Hjælp vore Menigheder til et
virkeligt dristigt Missionssyn, saa at en Erobringsaand maa gribe
vort Samfund. Vort Samfunds Formand-Stilling burde betragtes
(som i Udlandet) som Fører-Stillingen. Han bliver da Program- og
Propagandachef. Lad ham rejse Landet rundt gennem sin Tjene
stetid, give Menighederne Føling med Samfundet, opflamme dem
til Missionsiver, opvarme dem til nye Trosforetagender.

1

Da de fem år var gået, blev Bredahl - i jubilæumsåret - valgt til Bap
tistsamfundets næstformand.
Nøgleordet i 1930erne forblev vækkelse, men de gentagne missions
kampagner blev forsøgt samordnet med menighedernes daglige ind
sats. Således var det nye toner, at søndagsgudstjenesten skulle "være
Midtpunktet i Menighedens Liv, Samlingspunkt for alle de forskelli
ge Missionsgrene. Lad Gudstjenesten være som et veldækket Bord,
og den vil være virksom til Vækkelse”. På samme måde skulle væk
kelseskampagnerne nu høste, hvad menighedernes børne-og ung
domsarbejde havde sået: "Arbejdet blandt Børnene har givet os en
herlig Mark moden for Guds Rige”. Nu skulle der også satses med
menighedsundervisning, for ”ofte er det, vi kalder Omvendelse, kun
en Episode i en længere Udvikling”. Men også sang- og musiklivet
skulle højnes. Med henblik på at dygtiggøre menighedernes "Organi
ster, Kor og Strengekor samt Horn- og Strygeorkestre” blev "Danske
Baptisters Sang- og Musikforbund” dannet på årsmødet i 1937. Initi
ativet blev taget af to unge organister - fra Nørgaards og Bredahls
menigheder. Den ene, Alfr. B. Pedersen, sammenlignede Forbundet
med ”den gyldne Morgensol, der spredende Lys til alle Sider stiger op
over Synsranden, indledende en ny Dag”! Men solen kom ikke ind i
sin bane - alt gik i sig selv.
11929 havde en amerikansk gæst, A. W. Warren, formanet sine dan
ske trosfæller: ’Tro paa Jeres Opgave! Tro paa Jeres Muligheder! Tro
ikke alene, men tal om dem! Sørg for at opfostre saadanne, der tror
paa Baptisternes fremtidsmuligheder!” - Det var nu sket. De 'unge
løver” havde brølet...

P. Grarup fremsatte i
1932 kritik af
årsmøderne. De skulle
bære mere præg af
"Længsel efter at se
Guds Herlighed
aabenbaret iblandt os”.
Veteranen R. Madsen,
der havde 25 årsmøder
bag sig, svarede hvast:
"Jeg véd nok, at der er
nogen, som stadig raaber
paa mere Aandelighed
og mere Tid til Opbyg
gelse, som foragter
Regnskaber og Forhand
ling om Penge. Det er
ofte dem, der i deres
private Forhold er aller
mest jordbundne og
begærlige efter denne
Verdens Gods. Vi fik saa
rig aandelig Velsignelse
ved dette Aarsmøde, saa
jeg næsten aldrig har
følt mig saa vel til Mode”!
1936-38 blev årsmø
det inddraget i værts
menighedens lokal
mission. 15-25 prædi
kanter holdt møder i by
og opland. 1 1936 lød
evalueringen således:
"Der har alle vegne
været gode Møder, og
det var en almindelig
Mening, at lignende
Møder bør arrangeres i
Forbindelse med kom
mende Aarsmøder. Tak
til 7-8 Bilejere, som
vederlagsfrit befordrede
Talere og Sangere”...
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Erobrmgsånden
I 1933 blev Baptistsamfundets ledelse rekonstrueret. Alle komitéer
ne blev samlet i ”én Komité, som benævnes Missionskomitéen, bestaaende - foruden af Aarsmødets Formand som Formand for Komi
téen — af 15 Medlemmer, hvoraf mindst 7 er Prædikanter og mindst
5 er Lægmænd. Komitéen konstituerer sig med de fornødne Under
udvalg for de enkelte Missionsgrene”. Samtidig blev det vedtægts
bestemt, at menighederne skulle yde deres andel i fællesudgifterne
"beregnet forholdsmæssigt efter Medlemstallet. Beløbet indbetales
kvartalsvis”. Den demokratiske struktur skulle bevares, men effek
tivitet og solidaritet fremmes.
Organisationen var selvfølgelig til for missionens skyld. På årsmø
derne blev hjemmemissionen grundigt drøftet. Nørgaard sagde:
Vi er som Samfund stærke i det institutionelle Arbejde (Skole- og
Ungdomsvirksomheden), men i det fælles Missionsarbejde er vi
svage. Skaf os en Vej, ad hvilken vore Mænd kan arbejde i Fælles
skab i vor udadgaaende Mission.

Missionskampagnerne
under Nørgaards og
Grarups ledelse var
velorganiserede. De
bestod af 50-70 ugers
årlig ekstra
missionsforkyndelse
forskellige steder i
landet. De blev iværksat,
da 30emes første
kampagneplan mis
lykkedes. Årsmødeti
1930 vedtog at kalde den
danskfødte præst blandt
danske i Minnesota,
A. W. Warren, som ”de
danske Baptisters
Fællesmissionær” i
periden 1930-32. Men
den 38-årige formand
for ’The Danish Baptist
General Conference of
America” døde, allerede
inden han havde accep
teret kaldelsen. Her ses begyndelsen
til den velorganiserede
plan for "Landskampagnen ’ i 1936.
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Målet var at styrke fællesmissionen (udvikle de små menigheder),
nylandsmissionen (indsatsen i nye byområder) og lokalmissionen.
Midlet blev de årlige missionskampagner. Indtil 1934 blev de gen
nemført med Nørgaard som leder - ”før havde vi Broholm!” - og med
danske baptistprædikanter som talere. Samme år vedtog årsmødet
efter nogen drøftelse et ”Opraab til alle kristne Kredse og Kirker i
vort Land” om, at alle skulle "tiltræde et Samarbejde med det Formaal at fremme en evangelisk Landsvækkelse i hele det danske
Folk”. Baggrunden herfor var de indhøstede erfaringer med evangelisterne Clark og Bell, som havde fyldt landets største haller og kon
certsale i foråret 1934. Opråbet fik ingen følger, men året efter slog
Oxfordbevægelsen igennem i menighederne. Baptisterne plejede
"ortsat det internationale samarbejde, og dette medførte i 1930erne,
at udenlandske prædikanter - såvel angelsaksiske som skandinavi
ske - blev foretrukket i arbejdet. Bredahl havde i sin femårsplan
skitseret idealet således:
Det vil sikkert have sin Betydning, at vi som Samfund satte os i For
bindelse med større konstruktive Evangelister - om end fra Udlån-

Baptistsamfundets Landskampagne 1936.
Menighed
Aalborg

Aarhus
|

Mødetid

Mødesteder

li.—16. Februar
17.—23. Februar

Aalborg
Aalborg

20.—25.

Aarhus

Januar

Udsendingt
P. Rasmussen
R. Madsen, N. J. S
og Johs Nørgaart
P. Rasmussen
C. Bech, N. J. Stiglj

det — til Kampagner i vort Samfund. "Dansk Arbejde” kan være
godt til Tider, men vi bliver fattige i Isolation. Den danske luther
ske Tankegang, at intet er saa godt - og slet ikke for Danmark som "dansk Flæsk”, har smittet adskillige iblandt vort eget Folk!
Men ikke alt var lige sundt. Gotfr. Pedersen måtte indrømme, at ”vi
har haft en Del Vanskeligheder foraarsaget af en umoden, ensidig
udenlandsk Agitation”. Derfor tog prædikanterne sagen i egen hånd
i efteråret 1935 - ”Landskampagnen” fra og med 1936 skulle ledes
centralt af P. Grarup, og danske prædikanter skulle give arbejdet
dets "Særpræg ved at sætte Korset først og fremmest og centralt i
Forkyndelsen”.
Depressionen med bolignød og arbejdsløshed (på op til 30%) krævede
en social indsats af baptisterne. Syn herfor havde F. B. Holm allerede
i 1929:
Fattigdommen maa angribes i dens Aarsager. Barmhjertighed
maa ikke godkendes som Stedfortræder for Retfærdighed. Retfær
digheden maa begrænse Barmhjertighedens Virkefelt og ikke lade
nogen Plads aaben for det, som Retfærdigheden burde fylde.
Et forslag fra retsstatsmanden A. Roulund om, at Ugebladet i 1931
fik en debatside med overskriften "Kristendommen og det sociale
Spørgsmaal”, hvor ”en retfærdig Samfundsordning” skulle diskute
res, blev aldrig gennemført. Og en organiseret social indsats i Bap
tistsamfundets regie ud over Afholdsmissionens virke blev ligeså lidt
en virkelighed. Ved 25-års jubilæet i 1938 talte Afholdsbevægelsen
godt halvdelen afalle baptister, hvoraf 12 menigheder var tilsluttede
kollektivt. Dens energiske formand, P. A. Larsen, tog et initiativ for
”at imødekomme Trangen til Evangeliet blandt Arbejderne”. Men
det vandt ingen genlyd blandt hans trosfæller. De fleste havde und
gået depressionens værste følger. Den sociale opstigen blandt bapti
sterne gennem knap 100 år havde skaffet de fleste gode sociale kår.

Kampagnen med Clark
(præst i den anglikanske
kirke i Wales, påvirket
af Keswick-vækkelsen i
1907) og Bell (skotsk
baptist, kirurgisk
assistent) blev orga
niseret af Bredahl i de
københavnske frikir
kers regie. Kampagnen
samlede fulde huse i
Grundtvigs Hus og i
Tivolis Koncertsal - og
hver aften ”har vi bedt
med 20-30, som ønsker
at eje en rigere Fylde af
Guds Aand, som vil
vinde Sejr i deres Liv”.
Efter dette gennembrud
i København arrange
rede Bredahl i hast en
landskampagne med
Clark og Bell over tre
måneder - i Vejle,
Odense, Århus, Aalborg
og Frederikshavn.
Overalt gik det over stok
og sten. Fra Vejle skrev
menighedens forstander
O. G. Jensen: "Ikke saa
faa har fundet deres
Frelser blandt os, og
endnu flere har ladet sig
døbe til Menigheden”!
Ikke alle var lige
begejstrede.
Metodistpræsten L. C.
Larsen skrev til sin
gamle ven P. Olsen:
"Clark og Bell er et par
gode Mænd af den gamle
fundamentalistiske
Skole. Men hvor var jeg
ked af det, jeg skulle staa
og gengive. Deres
Budskab var nærmest:
"Omvend jer, thi
Helvede er nær!” Og
Bevægelsen efter disse
to gode Mænd lægger sig
saare hurtigt. De, der
fylder Lokalerne, er dels
troende Mennesker, dels
religiøse Løsgængere, og
de sidstnævnte for
svinder med Evange
listerne”,
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Vor livssag
Johannes Rødvig
1880-1946
(til venstre på næste
side)
Skrædder, på valsen i
1899, hvor han lærte
baptisterne i Berlin at
kende - og blev døbt her.
Prædikantuddannelse
1900-05 dels på Gistrup
Højskole, dels ved
selvstudier under P.
Olsens vejledning.
Menighedsforstander
1905-28 og 1933-46.
Søndagsskolesekretær
1928-38. Rødvig var fra
sin tidligste ungdom
stærkt interesseret i
børnearbejdet. Det kom i
første omgang de
menigheder til gode, som
han betjente.
Som søndagsskole
sekretær satte han sig
grundigt ind i alt det nye,
som var kommet frem
ude i verden, og han
evnede at omsætte det
til danske forhold. Dertil
kom hans evne til at
samarbejde med de
dygtigste søndagsskole
arbejdere rundt om i
menighederne, at lære
af dem og at formidle
deres gode ideer til andre
børnearbejdere. "Rødvig
var jo ikke alene
Søndagsskolemand, men
ogsaa DBD og P-, Lejr-,
Junior-, Ungdoms- og
Menighedsmand”!

Søndagsskolens rejsesekretær Johs. Rødvig tilrettelagde sammen
med Søndagsskoleudvalget deres egne femårsplaner - og de holdt.
Rødvig var uhyre problem- og målbevidst i sin tjeneste. Grundstenen
i den første femårsplan 1928-33 var et ugelangt ophold i hver lokal
menighed - med et nyt arbejdsfelt hvert år. Børnenes situation efter
endt søndagsskolegang havde Rødvigs særlige bevågenhed. Efter to
arbejdsår mellem junior- og ungdomsledere skrev han:
Vi formaar nu virkelig at standse den brede Strøm af store Drenge
og Piger, der før systematisk gik fra vore Søndagsskoler og lige ud
i Verden eller ind i andre Drenge- og Pigeorganisationer.
Men undervisning af børnene, mens de gik i søndagsskole, tog trods
alt den største del af Rødvigs arbejdskraft. Arbejdet blev nu tredelt
med yngstehold (4-8 år), mellemhold (8-12 år) og ældstehold (over 12
år) eller "Bibelklasse, som vi de fleste Steder kalder det”. Efter stu
dier i svensk kirkeliv forelå der hurtigt nye læseplaner til hvert al
derstrin. Snart opdagede Rødvig, at det tredelte arbejde også kræve
de nye fysiske rammer: ”Vore Kirker er lidet egnede til Søndagssko
learbejdet. Tænk paa vor Livssag, naar De bygger Kirker”! Rødvigs
primære indsats sigtede på lærernes dygtiggørelse. Hertil bidrog for
uden det årlige menighedskursus også "Medarbejderen”, som Rødvig
redigerede. I 1931 udarbejdede (især han) en ny udgave af ”Min egen
Sangbog”. Derimod lykkedes det ikke at udgive en "Haandbog i Reli
gionsundervisning”. I 1934 blev det overdraget til dem, der "føler sig
kaldede til Opgaven at skrive Bogen”! Den kom aldrig.
På dette tidspunkt havde Rødvig påbegyndt den anden femårsplan
1933-38, men kun med halv arbejdskraft, fordi Missionsfondens mid
ler ikke tillod mere. Hans missionstænkning havde barnet som ud
gangspunkt. Menigheden skulle som menighed påtage sig ansvaret
for børnearbejdet. Og børnearbejdets store berøringsflade skulle dyr
kes:
Vi lagde ud med noget nyt - indbød Menighedens Ledelse til en
Forhandling om, hvorledes vi kan være noget virkeligt for de mange
Hjem, der betror os deres Børn og Unge.
Samtidig placerede Rødvig sig som en af de førende søndagsskolefolk
i det fælleskirkelige arbejde. "Dansk Søndagsskole-Forening” blev re
organiseret i 1930. Tekst- og billedbøger samt læseplaner blev udgi
vet i dette samarbejde mellem Baptistsamfundet, Metodistkirken og
Missionsforbundet samt fra 1936 Frelsens Hær. Sammen med Folke
kirkens børnearbejde dannede DSF en dansk afdeling af Søndags
skolernes Verdensforbund. Men her blev frikirkerne "stadig overset
og sat udenfor”. Derfor foreslog DSF i 1934, at der blev oprettet ”et
dansk Søndagsskoleraad med ligestillet Repræsentation efter Elev
antal i Søndagsskolerne”. Fra Indre Mission kom der ”et klart Af
slag” - her skulle børnearbejdet bygge på barnedåben, hvorfor Indre
Mission ikke kunne samarbejde med "Sekterne”! Derpå truede DSF
forud for Verdensforbundets møde i Oslo i 1936 med at udmelde sig af

284

den danske afdeling og deltage som "selvstændig Union”! Verdens
forbundet tog parti for DSF - og da der året efter blev holdt nordisk
søndagsskolekongres i København, lykkedes det ”at faa Frikirkefol
ket ud af den Skammekrog, hvori det hidtil havde staaet”. Kort efter
blev Københavns vidsynede biskop, Fuglsang-Damgaard, formand
for Verdensforbundets danske afdeling - og krisen blev løst, da Rød
vig jævnligt efter 1934 drøftede børnearbejdets vilkår i Københavns
bispegård.

S. M. Olsen
1871-1952
Bogtrykker i Holbæk,
hos hvem mange af
Baptistsamfundets
bøger og blade blev
trykt. Mangeårigt med
lem af missionskomitéen
med indsats i den sociale
mission og i søndags
skolearbejdet. Redaktør
af "Den lille Lærer”
1913-47. Medlem af
Holbæk byråd 1914-25,
valgt af Det radikale
Venstre. Under første
verdenskrig ledede han
byens offentlige bespis
ning. "Der er ikke ret
mange, der har faaet en
saa lang Tjeneste i det
direkte Søndagsskole
arbejde, og der er kun
faa, der har holdt ud med
en saa dyb Forstaaelse
som S. M. Olsen” (Jobs.
Rødvig).

Elevtallet i søndagsskolerne steg ikke i Rødvigs sekretærperiode. Det
forblev uforandret ca. 6500. Den vigtigste opgave for Rødvig havde
også været en anden:
Vi har brugt 10 Aar til Dygtiggørelse af vore Missionsarbejdere
blandt Børn og Unge. Jeg ser saadan paa det, at Betingelsen for at
kunne bevare de Elever, vi har, og at kunne holde et betydelig større
Børnetal gaaende, er en større og mere veluddannet og nidkær Ar
bejderstab, der magter deres Opgave og som er energisk og udhol
dende i deres Gerning. Men tiden er nu inde til, at vi maa have flere
og mange Steder ogsaa større Søndagsskoler.

SØNDAGSSKOLEN

Det blev opgaven for Rødvigs efterfølger, Ejner Jensen. Derfor blev
en storstilet "Skriftagitation, som vi ikke i vort Samfund har haft
Mage til” iværksat i jubilæumsåret 1939.
Søndagsskoleudvalget udgav i 1938-39 seks
brochurer. De blev hver trykt i oplag på 12.000
eksemplarer. Søndagsskolerne var parat til at
modtage nye elever — og de kom. I det følgende årti
blev elevtallet øget til godt 9000.
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Dansk kæmeungdom
Grænsen mellem børne- og ungdomsarbejdet var i periodens begyn
delse flydende. To nye tiltag ændrede dette. I hele perioden hed Ung
domsforbundets formand Ch. K. Gjerrild. Han, der var arkitekt, op
byggede en fast struktur omkring arbejdet. 11932 resulterede dette i
nye "Vedtægter for Danske Baptisters Ungdomsforbund”. DBU
skulle bestå af 6 geografiske kredsforbund, hvori "Ungdomsforenin
ger og herunder hørende Junior-Afdelinger og Spejder-Kredse er i
sammensluttet”. Hermed gennemførtes Rødvigs plan fra 1929: "Ju
niorarbejdet burde være vore Ungdomsforeningers Yngsteafdeling.
De to Virksomheder bør føres sammen, fordi de hører sammen”. I
1930 lykkedes det Gjerrild for ungdommens egne midler at knytte
den unge prædikant P. Rasmussen til arbejdet som Forbundssekre
tær. Baptistsamfundets årsmøde havde året før henstillet til DBU
selv at løse denne opgave. Nu skete det. I 1932-vedtægten blev For
bundets relation til Baptistsamfundet formuleret således: "Forbun
det øver sin Virksomhed i fuld Overensstemmelse med det danske
Baptistsamfund”. P. Rasmussen arbejdede med ildhu for at opfylde
DBUs motto "Ungdommen for Kristus!” Formålet med hans rejsear
bejde blev "at hjælpe de Unge til et personligt Gudsforhold". Hans
indsats blev derfor et led i Baptistsamfundets landskampagner.
Overalt gik der ry af "Ugerne” med P. Rasmussen som prædikant.

Peter Rasmussen
1903-1955
Prædikantskolen i
Gistrup 1922-24, her
efter ungdomsprædi
kant på Bornholm, hvor
han blev "lærling” hos
Johs. Rødvig. Ungdoms
sekretær og spejderchef
1930-39. Menighedsfor
stander 1939-55.
Redaktør af Baptister
nes Ugeblad 194752. Som ungdomssekre
tær ønskede Rasmussen,
at de unge blev hurtigt
døbt efter omvendelsen
for at kunne virke for
andres frelse. Ved
afslutningen af sin
sekretærtid gav han en
oversigt over de 10
arbejdsår. Han havde
haft 30 fridage i
gennemsnit om året ind. årets søndage!
Noget lignende gjaldt
Rødvigs arbejdsindsats
som søndagsskole
sekretær...
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Det andet tiltag blev afholdelse af ungdommens selvstændige årsmø
der fra 1934. Fra og med dette år samledes godt 50 delegerede fra de
lokale ungdomsforeninger halvanden dag forud for Baptistsamfun
dets årsmøde. Forbundets arbejde skufle derfor handle om disse for
eningers lokale mission. Rasmussen lagde hårdt ud:
P. Olsen konstaterer som Faktum, at vi har ”en stor og en god Ung
dom”. Dette vil jeg gerne bevare som et Ønske. Vore Medlemmers
Gudsliv er for passivt. Arbejdet i
de fleste af vore Foreninger er for
ensidigt. Ofte er Møderne planlø
se. Arbejdet mangler Maalbevidsthed. Berøringsfladen er alt
for lille. Landsforbundets Ind
sats har været Vækkelsesarbejde.
Dette Arbejde er ogsaa for ensi
digt.
I overensstemmelse hermed ved
tog årsmødet, at "Sekretærens
Arbejde ved Siden af den direkte
Sjælevindende Opgave lægges an
paa at hjælpe vore egne Unge til
en aktiv Indsats i det Sjælevin
dende Arbejde i de lokale Kred
se.” Bag det nye arbejdsprogram
gjorde Bredahls indflydelse sig
gældende. Hans kongstanke var,

at ungdomsarbejdet skulle om
lægges ”fra en gængs, ensidig
Mødevirksomhed til et intensivt
Gruppearbejde, hvorved de en| kelte Unge befæstes, bevares, op
drages og bliver Sjælevindere.”
► Herved kom de lokale foreninger
også til at spille en rolle i menig
hedernes mission. Disse burde
ifølge Rasmussen være ”de Un
ges Træningsplads for Mand
domsvirke i Menigheden samt
Menighedens aabne Dør ud til Ti
dens Ungdom”.
Forbundets opgave var - ifølge
Mary Larsen - ”at skabe en stor
Flok af dansk Kærneungdom”!
En sådan ungdom skulle have
holdninger. Disse søgte Rasmus
sen at skabe på årsmøderne og
gennem "Ungdomsbladet”, som
han redigerede. Udsyn fik ungdommen gennem det internationale
samarbejde, ikke mindst på skandinavisk-baltisk plan, hvor ni natio
ner samarbejdede i store årlige konferencer fra 1933. Vandrelauget
med H. Jonassen i spidsen havde til formål at fremme international
forståelse og arrangerede derfor cykleture til konferencer i ind- og ud
land. Ungdommens viljestyrke blev fremelsket på landsungdomslejre
på Højskolen fra 1939 og på de årlige regionale stævner. Her var be
gejstringen stor - på det hidtil største pinsestævne med 1600 deltage
re blev der i Aalborg i 1936 vedtaget en resolution om ”at faa Samfun
dets Medlemstal fordoblet inden 100-Aars Jubilæet.” Ungdommens
vilje blev også hærdet i København på "Samfundets Ungdomsborg
ved Søerne.” Her disponerede bestyrelsen nu over 70 værelser til pen
sionats- og missions virksomhed. Bredahl blev i 1933 forstander for
”De københavnske Menigheders Medarbejderskole”, et grundigt tre
årigt undervisningsprogram, der havde til huse her. Og fra 1936 blev
han formand for ”Ungdoms-Borgen”s bestyrelse. Planerne var i 1939
omfangsrige:
Ungdomshjemmets Opgave at være Hjem- og Samlingssted for
unge Baptister fra Provinsen maa fortsætte. Ligeledes er det natur
ligt blevet Centrum for de lokale Menigheders Fællesarbejde med
Uddannelse af deres Børne- og Ungdomsarbejdere. Og hvad er na
turligere, end at vort Samfunds Ungdoms Fællesvirke udgaar fra
Ungdommens Borg'?

Charles Krogh Gjerrild
1899-1979
Ungdomsforbundets
første formand 1929-39.
Medlem af missions
komitéen i 25 år og aktiv
i menighedens ledelse
i Århus gennem en
menneskealder.
Ud over skolen i Tølløse
og de fleste baptist
kirker opført i hans
virketid fik han af andre
kirkesamfund, statsin
stitutioner og store virk
somheder betroet be
tydelige opgaver.
Såvel menigheds
arbejdet som bygge
arbejdet bar præg af flid,
omhu og dyb hengiven
hed til "den største
bygmester".

11935 vedtog ungdoms
årsmødet en resolution
til den danske regering,
hvori årsmødet
beklagede "Regeringens
Opgivelse af Danmarks
fuldstændige Afrust
ning”. Argumenterne
for afrustningen var
bl.a., at "Danmarks
Tilslutning til Folke
forbundet overflødiggør
en Militærstyrke udover
et tilstrækkeligt inden
rigs Ordenspoliti” og at
"det Synspunkt, at Mili
tarismen og dens Magt
skal afgøre Ret iblandt
Folkene, var et Stadium
i Retsudviklingens
Gang, som Danmark
bevidst havde tilbage
lagt”-ikke underligt, at
enhver ung baptist med
respekt for sig selv blev
militærnægter i 1930eme. Dette anfægtede
ikke Johs. Nørgaard:
"Militærnægtere er de
bedste Unge, for det er
dem, der melder sig først
med Vaaben, naar der
bliver Krig!” Han fik ret.
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Fremtidens hær
Baptistsamfundets fremtid var afhængig af, at søndagsskolens "sto
re Drenge og Piger” blev tilknyttet menighederne. Johs. Rødvig for
mulerede udfordringen således: ”Vi mister fire Børn for hvert Barn vi
beholder”! Den ene side af opgaven bestod i at skabe et kristent ung
domsmiljø. 1920ernes forsøg herpå gik i to retninger. Rødvig skabte
af nød det civile juniorarbejde:
Vi havde en halv Snes Former for Juniorarbejde. Nogle syede med
Pigerne og drev Husflid med Drengene. Nogle samlede Drengene
for sig i Hjemmene, andre dyrkede Friluftsliv med dem. Nogle præ
dikede for dem, andre lod de unge selv tage fat med Bibelarbejdet.
Ud af al denne pæredanske, hjemmevoksede Forskellighed voksede
vort Juniorarbejde frem.

DBDs og DBPs første
emblemer - ankeret og
olielampen. Begge korps
havde samme formål: At
fremme Kristi Konge
herredømme! Samme
motto: For Kristus og for
Menigheden! Og samme
løsen: Sund og sand i
Sjæl og Sind!

E. Bech-Haase’s spejder
trop havde flere forløbere,
men ingen af disse fik
forbindelse med Danske
Baptisters Spejderkorps.
Henning Jonassen
(1901-1985) begyndte
det første uniformerede
drengearbejde blandt
danske baptister i
Fredskirken,
København, i 1920.

Andre prøvede med et uniformeret drengearbejde i tilknytning til Det
danske Spejderkorps eller PDF. Det skabte overalt et dilemma - til
hørte arbejdet den lokale menighed eller det pågældende korps? I
1923 skabte E. Bech-Haase "Daniels Trop” i Vejle. Den blev ikke til
sluttet noget spejderkorps, idet han bevidst ønskede en nær tilknyt
ning til menigheden. I 1926 mødte troppen op på Baptistsamfundets
årsmøde, hvor Bech-Haase påtalte "Savnet af et slags Forbund,
hvortil de enkelte Hold kan slutte sig”. Korpstanken var hermed
født. Efter mange forhandlinger og megen velvilje fra FDF, der hav
de skabt kontakt til "Boys Brigade”, blev "Danske Baptisters Dren
geforbund” (DBD) stiftet i 1930. Bech-Haase nåede det, han ville:
Forbundet, der staar i uafhængig Forbindelse med den engelske
Drengebevægelse ”The Boys Brigade”, bestaar af Kredse. Hver
Kreds skal være i Tilknytning til en Menighed, der har den fulde
Kontrol med Kredsens kristelige Paavirkning.
Fra 1933 enedes korpset om at benytte ens uniformer og skabte der
ved "Baptistspejderen”. Året efter fulgte pigearbejdet trop og danne
de "Danske Baptisters Pigeforbund” (DBF). Ungdomsmiljøet i me
nighederne blev således udformet forskelligt. Men arbejdet var en
helhed, selv om der opstod konkurrence mellem det civile og det uni
formerede juniorarbejde. Gentagne gange lød det: "Det er det civile
Arbejde, der er blevet omdannet til uniformerede Kredse paa Grund
af den stærke Konkurrence fra andre Korps”. I 1934 fik det civile ar
bejde et Juniorraad, og det uniformerede afholdt fra 1935 årlige Fø
rerstævner i påskeugen. Såvel Raadets forslag som Stævnets vedta
gelser skulle behandles på DBU’s årsmøde. Og til sidst skulle de her
trufne beslutninger godkendes eller afvises på Baptistsamfundets
årsmøde. Hver gren af arbejdet afholdt sine lejre, men enheden ma
nifesterede sig forbilledligt ved den fælles jubilæumslejr på Fyn i
1939, hvor godt 500 unge med og uden uniform mødtes. DBU’s med
lemstal havde nu nået næsten 3800; heraf var 2200 unge, 1000 junio
rer og 600 spejdere.
Den anden side af opgaven havde med oplæring i kristendomskund
skab at gøre. P. Rasmussen formulerede sig således i 1933:

Fredskirkens Drenge
klub med Jonassen som
nr. to fra højre.
Uniformen var anlagt
efter FDFs snit.
Formålet var ”at styrke
Venskabet mellem
hverandre, at finde
Vejen til Jesus Kristus,
at foretage Ture og drive
Spejdersport”. 11929
stiftede Jonassen
Danske Baptisters
Ungdomsforbunds
Vandrelaug - Danmarks
første vandrelaug. Da
Dansk Vandrelaug året
efter blev grundlagt,
blev Jonassen dets
første rejseleder.

Jeg øjner den Dag, da hver Menighed maa oprette en Religionssko
le, hvor Børnene samles én eller to Gange om Ugen for at faa Un
dervisning i Bibelens Grundsandheder. En saadan Undervisning
bør lægges i Hænderne paa Menighedens Prædikant og gøres obli
gatorisk for alle Menighedens Børn.
Bredahl realiserede idéen på Amager, hvor han samme efterår be
gyndte en "Forberedelsesklasse for frikirkelig Ungdomsfest”. Hen
sigten var at fremme "Kendskabet til Skriften blandt den opvoksen
de Ungdom”. Undervisningen sluttede med en "Ungdomsfest-Gudstjeneste”, der skulle "markere Overgangen fra Barndom til Ung
dom”. Initiativet vakte en del postyr, da debatten derom brød løs i
1937. Nogle mente at "alt, hvad vore Fædre har lidt og stridt for, bli
ver kastet i Grus”, andre udtalte, at "det ikke er det rent faglige og
oplysende, vore unge mangler, men en Undervisning, der tager sigte
paa at modne dem for Afgørelsen af Livets store Spørgsmaal”. Sam
me år talte P. Olsen varmt for sagen på årsmødet. Han fastholdt, at
prædikanten ikke skulle "drive Omvendelsesforsøg med denne Un
dervisning, men vise Vejen”. Derpå fremsatte han følgende resolu
tion, som årsmødet gav sin tilslutning:
Aarsmødet anbefaler indtrængende vore Menigheder og Prædikan
ter at optage en systematisk Undervisning af vore store Børn i 13-14
Aars Alderen i Bibel- og Kristendomskundskab.

Sammenhængen mellem
spejderbevægelsen og de
lokale menigheder var
afgørende - i DBDs
vedtægter hed det:
Kredsen har Navn efter
den Menighed, hvortil
den er knyttet.
Menighedens Ungdoms
forening vælger
Kredsføreren, hvilket
Valg skal godkendes af
Menigheden. Kreds
føreren skal være
Baptist. Førerne maa før
hver Maaneds
Begyndelse udfærdige
en Mødeplan i Fælles
skab. Denne Plan skal
foruden Øvelsesmøderne
indeholde en ugentlig
Bibeltime. Denne
ugentlige Bibeltime
regnes altid for det
vigtigste af Kredsens
Møder, hvorfor der dertil
er absolut Mødepligt for
saavel Førere som
Medlemmer. Den
Menighed, hvortil
Kredsen er knyttet, har
det fulde Ansvar for den
aandelige Paavirkning
af Kredsen. Menigheden
maa vælge sig en Mand
til at tage sig af denne
Gerning. I og af Kredsen
kaldes den aandelige
Leder Kredslærer.
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Passende opgaver
Foreningstanken, der greb om sig i disse år, slog ikke blot igennem i
bøme- og ungdomsarbejdet, men også blandt kvinder og mænd.
Kvindemissionen fik i 1929 en fast struktur. ”De danske Baptisters
Kvindeforbund” blev ikke en sammenslutning af lokale kredse, men
Forbundet optog "enhver Kvinde, der er Medlem af en af de danske
Baptistmenigheder”. Alligevel blev der dannet lokale foreninger, der
i 1939 talte knap 1200 medlemmer. Øverste myndighed var det årli
ge forhandlingsmøde, der skulle afholdes på årsmødet, hvor Kvinde
forbundets beslutninger skulle forelægges ”til endelig Godkendelse”.
Missionens formål bestod i at samle kvinder ”til et fælles Arbejde for
passende Opgaver”. Vedtægterne nævnte kun én, nemlig "Pensionseller Hjælpefonden for Prædikanter”. Til dette formål anvendte kvin
derne 3/4 af de indsamlede midler. Men mange så i kvinderne en la
tent arbejdsreserve. Hedningemissionen henvendte sig straks. Kvin
derne skulle "forarbejde Tøj og lave Forbindinger” til Urundis folk.
Allerede 1931 sendte Forbundet ”en imponerende mængde smukke
Ting”. Jødemissionen fik også sit. Fra 1935 modtog nye prædikanter
en dåbskappe, og året efter skar kvinderne "Mønstre til smukke og
tidssvarende Kitler” til dåbskandidaterne. Og ifølge Rødvig skulle
kvinderne "tage sig af Søndagsskoleelevernes Mødre”. Trofastheden
i missionen var stor, men arbejdet sprængte ingen grænser. Blandt
de "passende Opgaver” nævnte ingen uddannelse af kvindelige præ
dikanter eller initiativer over for 30emes sociale nød. Uden modsigel
se formulerede Ellen Christensen kvindesynet således i 1936:
Hendes væsentlige Indsats bliver i Hjemmet overfor sin Mand og
sine Børn. Hun véd, hun lever lykkeligt, naar hun staar i Baggrun
den for at hjælpe sin Mand i hans ydre Fremtræden, og naar hun
tager sine Børn ved Haanden og fører dem ind i Menigheden.
Jævnligt talte Forbundets formand Marie Wenzzel om mangel på
"store synlige Fremskridt”. Og i 1939 kunne "Menighedssøsteren i
København”, Nelly Rasmussen, på Forbundets årsmøde konstatere,
at ”nu gaar der en forfærdelig Dom over Europas Mødre og Kvinder.
Vi har trods Afsky for Krigen og dens Rædsler været for passive”.
Den kristne Lægmandsbevægelse (LYM) havde tidligt inspireret
kredsen bag Missionsfonden i 1914. Endnu en afsmitning fulgte nu
efter, at flere brødre havde deltaget i LYMs store Nyborgs tævner.
J. W. Dyhr mente, at baptisterne måtte have et Lægmandsvirke med
"lokale Broderkredse og et aarligt Lægmands-Landsstævne”. Henry
Gjerrild øjnede straks chancen for "Baptisternes Nyborg” i Tølløse og
inviterede til landsstævne på Højskolen. Men først måtte der skaffes
klarhed over, hvad begrebet "Lægmand” indebar. Bredahl fastslog,
at ”vi har teoretisk ikke en Præstestand, men vi hører ikke meget fra
Lægstanden”. Herpå efterlyste han "Manddomskraften og -Energi
en, Manddomsevner og -Midler, Manddomsindflydelse og -Indsats” i
menighederne. Dyhr mente, at ”en Lægmand er Fritidsarbejder;
hans Gerning er eller skulde være den almindelige Vidne-, Virke- og
Værnepligt indenfor Menigheden”. Og på opfordring - ”Du er Man-
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Sølvbryllup.
Fru Marie Nielsen, Algestrup, mangeaarig Formand for Eskildstrup Me
nigheds Søsterkreds, har Sølvbryllup
den 8. April.

den”! - samlede han nu sådanne ti mænd, der planlagde Lægmands
virket. De valgte landsstævnet, men lod et struktureret kredsarbejde
og en landsorganisation ligge. Formålet skulle være ”et maalbevidst
opbyggende og sjælevindende Arbejde”. Fra og med 1933 afholdt
Lægmandsvirket årlige stævner på Højskolen med ca. 50 deltagere.
P. A. Larsen blev bevægelsens talsmand. Arbejdet opfyldte sit for
mål, men mændene prøvede hverken at løse den økonomiske krise i
depressionstidens Baptistsamfund eller at iværksætte et socialt vir
ke for arbejderen og de arbejdsløse. Snarere overså Dybr depressi
onens udfordring i det planlæggende arbejde i 1932:
Naar Haandværkeren og den Handlende, Bonden og Grossereren
faar samme Interesse for Guds Sag som for sine egne Sager, og
naar den Træning og Erfaring, som borgerlige Erhverv giver, ud
nyttes bedre i vore Menigheder, vilde det sikkert snart kunne mær
kes i Menighedens Sag.
P. Olsen havde i startfasen tilrådet, at lægmandsstævnerne byggede
på de lokale broderkredses aktive indsats: ”Der skulle ikke gerne
kunne siges om os, at vi hejste Kransen, før vi havde lagt Grunden”.
Men sådan udviklede Baptistsamfundets Lægmandsvirke sig faktisk
henimod jubilæumsåret.

Kvindeforbundet holdt
sammen på tropperne
ved at gøre brug af
Baptisternes Ugeblad.
Her dukkede "Søstrenes
Side” op kvartalsvis fra
1933. Ina Toldam Olsen
var redaktør. At
ligeberettigelsen ikke
vandt indpas i Kvinde
forbundet, viser også
denne meddelelse
fra 1936!

Børnenes tarv havde
kvindernes bevågenhed
i 1930erne. I 1934
oprettede to "ugifte
Søstre”, Marie
Hylleborg Nielsen og
Marie Thingbak, i en
privat lejlighed ”et
Optagelseshjem for
spæde Børn, der ikke
har et Hjem”. Snart blev
de private rammer
sprængt, og to år senere
kunne de indvi et
Spædbørnehjem i
Hjørringmed plads til 35
børn. I 1935 opfordrede
"Kvindernes Side” unge
til at lade sig uddanne til
børnehavearbejdet:
"Men Børnehavegernin
gen vil for unge Kvinder
af vort Samfund først
faa virkelig betydning,
hvis vi selv faar
Børnehaver i de
forskellige Menigheder”.
Den første menigheds
børnehave så dagens lys
i Købnerkirkens
bygninger i 1939. Men
Kvindeforbundet havde
intet med dette børne
arbejde at gøre. Her
ses Spædbørnehjemmet.
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På bølgelængde
Kommunikation i og ud fra Baptistsamfundet fulgte de traditionelle
veje trods Bredahls forslag fra 1934 til nyt handlingsprogram:
Tiden er inde til en Oplysningskampagne om, hvem Baptisterne er,
deres Historie, deres Bevægelses Omfang, deres Tro, deres Røst i
Tidens Spørgsmaal, deres betydelige Personligheder og i det hele
taget, hvad de vil. Lad vort Samfunds Ledelse skabe og tildanne
Materialet, og lad vore Menigheder gennem deres Ungdom sprede
det Landet over paa en systematisk Maade. Maalet er at naa hvert
eneste Hjem i Danmark. Giv vort Forlag et andet Navn, lad vort
Samfunds Ledelse udnytte det som Propagandabureau, lad os faa
Journalistik, Forretningsinitiativ og udnyt Byen Københavns stra
tegiske og Tempo-forøgede Position.
På Amager nåede Bredahl langt efter disse retningslinier, men ikke
i Baptistsamfundet. Forslaget fremkom i depressionens kølvand,
hvor årsmødet måtte "opgive Udgivelser af Ting, der ikke var strengt
nødvendige”. Og samme år løb Forlaget ind i en ledelseskrise, idet be
styreren siden 1910, J. Jørgensen, solgte sin forretning. Komitéen
måtte handle før årsmødet. Forlaget blev flyttet til Aalborg og P.
Grarup ansat med den opgave at gøre Forlaget til ”en Missionsfak
tor”. På det følgende årsmøde blev "København nævnt, men Aalborg
forsvaret”! Men intet ville lykkes. Grarup fratrådte, og Forlaget flyt
tede til København - ikke som Bredahl ønskede, ind i Baptisternes
Hus, men til boghandler Arne Hansen i Vanløse. Til de "strengt nød
vendige” udgivelser hørte opbyggelseslitteratur. Periodens største
udgivelse blev andagtsbogen ”For i Dag” fra 1930. En snes år efter
"Salmebogen” fulgte i 1937 ”200 salmer og sange”, et angelsaksisk
præget udvalg til brug i teltmission. Sidst i perioden udkom en serie
opbyggelige pjecer, hvor ”den enkelte Traktat skal tage Sigte paa en
ganske bestemt Klasse Mennesker eller Aandsretning”. Med henblik
på jubilæet blev historiske udgivelser prioriteret højt - såvel døber
nes internationale historie (H. Wheeler Robinson: ”Daab og Døbere”,
oversat af Nørgaard) som deres virke her i landet ("Døberne i Dan
mark paa Reformationstiden”). Sidstnævnte skrift var et biprodukt
af Bredahls doktordisputats, som han samme år forsvarede som 32årig ved Universitetet i Edinburgh.
Baptisterne forsøgte også to nye veje for at komme til orde i samtiden.
Ordningen med lægfolk som Forlagets medhjælp i menighederne
fungerede ikke. Gotfr. Pedersen foreslog derfor i 1929, at ”vi maa
have en Kolportørbil og vi maa søge at faa Kolportørbevilhng for vor
Litteratur”. Efter gentagne ansøgninger og forhandlinger med Han
delsministeriet fulgte der i 1933 afslag vedrørende kolportageretten.
Begrundelsen var baptisternes mangel på statsanerkendelse. Års
mødet vidste, hvor sagen bar hen - og allerede i 1930 vedtog det, at
”vi overdrager vore Prædikanter den Sag i Menighederne som Forla
gets Tillidsmænd”. Lægmandsvirket led også her et knæk.
Med radiosagen gik det bedre. Missionskomitéen opgav i 1929 at an
søge om ret til transmission af radiogudstjenester fra Baptistsamfun-
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det. Ingen troede på et positivt resultat. I begyndelsen af 30erne gik
flere frikirker samlet til Radiorådet efter at have indhentet Kristelig
Lytterforenings støtte til frikirkelige gudstjenestetransmissioner.
Årsmødet vedtog derfor, at "henstille til alle Radiolyttere i Menighe
derne at støtte Kristelig Lytterforenings Arbejde”! Men først i 1936
faldt afgørelsen i Radiorådet. Katolikker, metodister og baptister
blev - ”af Biskoppernes Naade”, sagde P. Olsen - tildelt to årlige
morgengudstjenester på hverdage under forudsætning af, at ”der
prædikes og synges paa Dansk og uden polemik imod Folkekirken”!
Årsmødet valgte Fastelavnsmandag og Grundlovsdag. Baptisterne
udsendte derpå de første børnegudstjenester i Danmarks Radio. Alle
rede i 1934 havde Nørgaard holdt radioforedrag om "Baptisterne i
Danmark” og N. P. Andersen året efter om "Baptisternes Mission i
Centralafrika”. Knap 100 år efter, at smædeviserne havde lydt i ho
vedstadens gader mod baptisterne, kunne deres gudstjenester fra
Kristuskirken på Nørrebro nu regelmæssigt høres via radiobølger i
mange danske hjem. Radioen nåede her frem, hvor litteraturen al
drig kom.

F. Bredahl Petersen i sin
skotske doktorkappe,
1937. Hans afhandling
hed ”Dr. Johannes
Macchabæus, John Mac
Alpin, Skotlands Bidrag
til den danske Refor
mation”. Nævnte hoved
person blev professor
ved Københavns
Universitet 1542-1557.
Bredahl sagde: ”Paa
Trods af, at han
arbejdede i den luther
ske Reformation, var
han af calvinsk
Anskuelse i sakramen
tale Spørgsmaal. Han
havde mange Disciple,
og den lutherske
Ortodoksi fik først Bugt
med den teologiske Skole
og Aandsretning efter
ca. 3/4 Aarhundrede.
Jeg og mange med mig
kunde Ønske, at dette
ikke var sket”.

Johannes Nørgaard
udgav det vægtigste
teologiske bidrag i
perioden med skriftet
"HeUigaandens Komme
og Kraft”, 1934.
Professor Ed. Geismar
skrev i en anerkendende
anmeldelse: "Dette lille
Skrift er helt igennem
skrevet af en Indleven i
den hellige Skrifts Tale
om Helligaanden. Derfor
er det et Skrift, som kan
forene de Kristne i den
fælles Forstaaelse af og
Glæde over Guds Gave
og i en fælles Bøn om, at
vi maa faa langt mere af
Aandens Liv og Kraft”.
Skriftet var et lærerigt
indlæg i det stadige
opgør, som Baptist
samfundet havde med
Pinsevækkelsen.
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I Tølløse
"Ungdomsborgen ved Søerne” var ikke Baptistsamfundets eneste.
Den anden lå nu i morænelandskabet ved foden af ”De sjællandske
Alper”. Festdagene omkring skolens indvielse i 1928 blev ”en af Mi
lepælene i vor Sags Udvikling i Danmark”. Men af hverdage blev der
flest.

Henry Gjerrild drev som forstander for den statsunderstøttede del af
enhedsskolen to skoleformer. Folkehøjskolen klarede sig bedst. Det ^
årlige elevtal blev på knap 60 fordelt på mændenes vinterhold og
kvindernes sommerhold, hvert af fem måneders varighed. Undervis
ningen omfattede foruden de almindelige højskolefag en række fagli
ge tilbudsfag - med appel til landmænd, kontorfolk og håndværkere
- og fra 1932 nogle bibel-teologiske emner. 11932 forsøgte Gjerrild at
kanalisere den af arbejdsløshed ramte ungdom ind på Højskolen.
Denne ungdom blev imidlertid et fremmedelement i skolebilledet. P.
Olsen konstaterede trist, at ”det er forstemmende, at den Ungdom,
der har Tilknytning til frikirkelig Kristendom i Danmark, er saa
blank, som den vistnok er, med Hensyn til Interesse for og Forstaaelse af de Spørgsmaal, der er oppe i Tiden”. På Ungdomsskolen forsøgte
Gjerrild sig med to eksamensafdelinger. Begge blev oprettet for at til
byde vordende prædikanter en god basisuddannelse. Elever på Præ
liminærkurset skulle indtil 1938 aflægge den mundtlige eksamen på
Københavns Universitet. Herefter blev det muligt på skolen, men
kun med beskikket eksaminator og censor. Studenterkurset var en
ny kursusform på Baptisternes Skole. Her var vilkårene endnu vær
re end på præliminærkurset. Skolen opnåede aldrig eksamensret,
hvorfor eleverne måtte indstille sig til eksamen ved Københavns
Universitet som privatister med prøver i hele pensumet og i alle fag.
Holdstørrelsen på begge eksamensafdelinger var oftest étcifret.
Bedst blev resultatet på præliminærkurset, mens dumpeprocenten
var unormal høj på studenterkurset. Dette skyldtes ikke blot elev
materialet, men også ”et større Krav til Lærerpersonalet, end vi hav
de regnet med”! Undervisningen var simpelt hen for ringe, og den
blev foretaget af en lærerstab, der havde højskoleopgaven som den
primære. Studenterkurset fik et dårligt ry og måtte lukkes i 1939.
Det første studenterhold
1930. Til højre Ellen
Pedersen, gift Christen
sen, Baptistsamfundets
første lægemissionær i
Urundi (1939-1954).
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Valborg og Henry
Gjerrild under den første
ungdomslejr på Høj
skolen i 1939. Lejren
samlede 150 unge.
Henry Gjerrild (18971979) var højskole
forstander 1928-50,
leder af ungdomsskolens
eksamensafdelinger
1928-67 og af prædi
kantskolen 1938-43.
Til venstre
Henry Gjerrild.

Skolen var ikke blot elevmæssigt knyttet til Baptistsamfundet, men
også økonomisk. Selv om skolen ved indvielsen stod gældfri, opstod
der snart problemer. Økonomisk blev de nævnte skoleformer drevet
som en enhed. Summen af alle driftsresultater var i perioden nega
tiv. Hertil bidrog de alt for små elevhold på eksamensafdelingen
samt depressionens afsmittende virkninger. Gjerrild måtte nedskæ
re lønningerne i 1932, frasælge jord i flere omgange i 30erne, iværk
sætte ekstraindsamlinger og modtage årlige driftstilskud fra Bap
tistsamfundet svarende til halvdelen af forstanderlønnen. Men han
bevarede en ukuelig optimisme: ”Skyen kan være nok saa sort-bag
den er dog Himlen altid blaa!”
Men eleverne trivedes, især på folkehøjskolen. Henry og Valborg
Gjerrild skabte som skolens ’Tatter og Mutter” et hjemligt miljø præ
get af "Kammeratskab, Humør og Alvor”. Det lykkedes også hurtig
at få lokalbefolkningen i tale via oplysende foredragsvirksomhed.
Skolen stod urokkeligt fast i den sjællandske muld med J. Wenzzel
som skoleudvalgets formand. Hans valgsprog lød iblandt menighe
dernes ungdom altid: ’Til Skolen i Tølløse”!
For Gjerrild var skolens målsætning ikke opfyldt, med mindre han i
årsberetningens status også kunne skrive: "Gerningen og Livet paa
vor Skole gav sunde, gode Frugter for Guds Rige i Aaret, der svandt.
Unge fandt Freden og Glæden i Gud ved Tro paa Jesus Kristus som
deres personlige Frelser”. 110-året for skolens sjællandske virke fast
slog Gjerrild følgelig, at skolens fortsatte virke skulle være at give
”vor Ungdom et Præg for Livet og en virkelig Hjælp i den svære
Kunst: At leve og virke til Gavn for andre og til Fremme af Guds Rige
iblandt os”.
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Det mærkedes, at det
var en stor Dag for de
danske Baptister, da de i
Gaar indviede deres
Højskole i Tølløse. I store
Skarer var de stævnet
hid fra hele Landet, og
de mødtes med
interesserede, som ikke
tilhørte deres samfund,
men gerne vilde føje
deres Lykønskning til Repræsentanter for
Embedsstanden, Kirke
og Skole. Det var en
tusindtallig Skare, der
var samlet ved Skolen,
da Indvielsen i Gaar
Eftermiddag skulde
finde Sted. Eftermid
dagstoget bragte Gæster
i stort Tal, og Biler i
Snesevis kom tøffende
med Gæster. Foran
Skolens Hovedindgang,
der var smykket med
Egeløv, vajede det
danske og det ameri
kanske Flag, og foran
Hovedbygningen og i
Haven var anbragt
Bænke, idet Højtidelig
heden skulde foregaa i
fri Luft.
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Omstående skrev den
midtsjællandske presse
ved skolens indvielse 28.
september 1928. Skolen
var tegnet af arkitekt
Ch. K. Gjerrild. Den fik
hesteskoform med
hovedbygningen mod
syd. I denne og i øst
fløjen havde højskolen
og eksamensskolen
hjemme, i vestfløjen
rykkede prædikant
skolen ind. For de
førstnævnte skoleformer
blev Henry Gjerrild
forstander, for prædi
kantskolen var P. Olsen
selvskreven. Skolekomi
téens formand udtrykte
det således: ”De, Broder
Olsen, er agtet og elsket
iblandt os, og vi lægger
med Tryghed
Prædikantskolen i Deres
Haand. De, Broder Gjer
rild, er den unge Mand,
der gaar til Opgaven
med Begejstring og
Varme. Nu skal De vise,
at De er den voksen. Vi
tror, De vil faa en
lykkelig Haand dertil.”
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Livsnerven
Enhedsskolens tredie kløverblad hed Prædikantskolen. P. Olsen var
fortsat den erfarne leder for denne skoleform, der blev drevet uden
statstilskud for Baptistsamfundets midler. Prædikantskolen var
også med i Bredahls femårs-plan:

Prædikantskoleholdet
1937-39 med "de seks”
elever - og ligeså mange
lærere. Eleverne er i
bageste række fra højre
mod venstre: Orla
Jørgensen, Svend Aage
Hagstrøm, Niels Anhøj,
Jens Anhøj, Orla Grarup
og Alfred Jensen.
Desuden deltog det
første år Jens Anker
Jørgensen. 4 af disse 7
havde studenter
eksamen, senere fulgte
endnu én. Men dette
krav bortfaldt med
studenterkursets ophør
på Højskolen i 1939. På
prædikantskoleholdet
1928-30 læste Hans
Jensen (Emming), Knud
Nielsen og Aage
Wenzzel. På holdet
1933-35 deltog Holger
Axelsen, Aage Baungaard Thomsen, Ejner
Christensen og (det
første år) Immanuel
Christensen. På Køben
havns Universitet læste
sidst i 30erne Eli
Mynderup Thousgaard,
Børge Berntsen og
Gordon Andersen. De
seks lærere er i bageste
række til venstre F.
Bredahl Petersen, i
forreste række fra
venstre L. C. Abildgaard, Henry Gjerrild,
Johs. Nørgaard, J. P.
Rasmussen og Alfr. B.
Pedersen. Den centrale
placering, som Johs.
Nørgaard har fået på
billedet, skulle blive vir
kelighed for prædi
kantskolen fra begyn
delsen af 1940’eme.
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At Prædikantskolen er Samfundets Livsnerve er vel udenfor al
Tvivl. Vort Samfund burde sætte sig som Maal foreløbigt at oprette
en Fond paa mindst Kr. 100.000 til Prædikantskolen. Alt andet i
vort Samfund kan have sin Berettigelse, men det er sekundært i Be
tydning til Samfundets fremtidige Lederes Uddannelse. Tiden maa
vel ogsaa nu være inde - da vi har vort eget Studenterkursus - til,
at Studentereksamen bliver den almindelige Forudsætning for vor
dende Prædikantelever. Men Haand i Haand med Uddannelse af
Ledere gaar vor Pensionsfond. En Prædikantskolefond og en Pen
sionsfond hver paa Kr. 100.000 gennem Arv og Legater bør være
vore første to store fælles Foretagender.
Bredahl havde rørt ved Prædikantskolens ømmeste problem — økono
mien. Det modtagne tilskud til Fællesmissionen fra American Bap
tist Foreign Mission Society blev fra 1929 givet til prædikantuddan
nelsen, indtil det bortfaldt ved 100-årsjubilæet. Det udgjorde 1/3 af
skolens indtægter. Alligevel var underskuddet stort - trods ekstra
indsamlinger. Bredahls fondsforslag blev ikke realiseret. Det gjorde
derimod hans tanke om nyt adgangskriterium. Årsmødet vedtog i
1935, at vordende elever skulle have bestået studentereksamen. Pe
riodens to første elevhold (1928-30 og 1933-35) slap herfor, men det
tredie gennemførte først uddannelsen i 1937-39 på grund af vedta
gelsen i 1935. Dette hold samledes derfor også med de baptister, der
læste teologi ved Københavns Universitet til fælles studiedage i Tøl
løse. Selv om de små elevhold skabte en del mismod i Baptistsamfun
det og hos Olsen, sænkede han ikke kravene:
Det er ikke nok, at nogle har lyst til at blive Prædikanter. Der skal
baade et klart indre Kald og en Menigheds Stadfæstelse af Kaldet

til. Og der kræves Vilje til
grundig Uddannelse. Herren
har ikke Brug for de Letbene
de.
For de nyuddannede og deres
prædikantkolleger var det van
skeligt at erfare tryghed i tjene
sten. Kunsten at behage var
F. B. Holms opskrift på dette
problem:
Om vore tjenende Brødre med
hele deres Energi og Flid vier
sig til et sjælevindende og sjæ
leplejende Arbejde og dertil er
i Besiddelse af en taktfuld,
dannet Optræden, da er de sik
re i deres Menighed og har in
gen Grund til Ængstelse!
Den manglende tryghed havde et økonomisk aspekt. Sidst i 20erne
havde de fleste "mindre Menigheder meget vanskeligt ved at kunne
lønne deres Prædikant - det er saa dyrt at køre Bil, at kun en enkelt
kan tillade sig dette”. Trygheden indbefattede heller ikke alderdom
og sygdomsperioder. Bredahls pensionsfond blev heller ikke til noget.
Årsmødet magtede ikke mere end 1929-ordningen, da ”Understøttelseskassen” blev omdannet til ”De danske Baptistprædikanters Hjæl
pefond”. Indtægterne kom fra prædikanterne (1% aflønnen), fra me
nighedernes kollektdage og fra Kvindeforbundet, men tryghed skab
te dette ikke. Prædikanterne havde også et identitetsproblem. P.
Rasmussen blev irettesat i 1931, fordi han kaldte sine kolleger "Præ
ster”. En traditionsbunden lægmand skrev: ”Jeg vil gerne henstille
til vore Prædikanter, at de benytter det Navn (Menighedsforstander
eller Missionær), de er antaget under i Menighederne”! En af de yng
re prædikanter, J. P. Hansen, tog til genmæle:

Peter Olsen
1865-1938
Ved Olsens død skrev
Johs. Nørgaard: ”Han
førte Samfundets Prædi
kanter ind i Evangeliets
dybe Hovedlinier og
tillod aldrig, at nogen af
dets rige Indhold
tillavede sig sin egen
lille Yndlingsteori.
Derfor blev han heller
aldrig Sekterer, hverken
i Aand eller Udsyn.
Hvilke Veje han end
førte os ad, skulde vi nok
ende ved Jesu Kristi
Kors”. Denne indføring
skete primært på Prædikantskolen, men også
i "Baptisternes Ugeblad”
1909-1938. Her blev
opgaverne overtaget af
hans hustru Ina Toldam
Olsen og L. C. Abildgaard, Nr. Eskildstrup
menigheds forstander.

Hvorledes kan man komme paa den Idé, at det er en Efterligning af
Folkekirken, at den, der ifølge Nye Testamente er Præst (Ældste) og
Pastor (Hyrde), ogsaa kaldes saadan?
Flere præster og lægmænd fulgte trop: "Vore prædikende Brødre er
Pastorer i alle almindelige Menneskers Bevidsthed”. Men S. M. Ol
sen trak det længste strå: ”Vi er under Omdannelse, men denne Om
dannelse skal skride et Stykke frem endnu, før "Præsten” faar Fod
fæste iblandt os”.
Efter P. Olsens død i foråret 1938 vedtog årsmødet, at Henry Gjerrild
midlertidigt skulle videreføre Prædikantskolen med hjælp af især
Bredahl og Nørgaard, der dog begge forblev "Menighedsforstandere”
i København.
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Jødernes venner
At danske baptister skulle engageres i jødemission, havde siden år
hundredskiftet ligget Gotfr. Pedersen på sinde. Balfour-deklarationen fra 1917 og det jødiske folks begyndende emigration til Israel
glædede i almindelighed baptisterne. I begyndelsen af 1920erne fik
Gotfr. Pedersen virkeliggjort sine drømme om jødemission i Bulgari
en.

Jødemissionens symbol,
fremstillet af Thorald
Mogensen. Davidsstjer
nen omgivet af evig
hedens symbol og yderst
det kristne kors.
Inskriptionen "Jesus
Kristus Davidsøn” er
gengivet på dansk og
hebræisk.

Følgelig var han den varmeste fortaler for en dansk jødemission, da
chancen i 1926 bød sig. To kristne jødemissionærer var blandt årsmø
dets gæster. Boris Stutzin, russisk immigrant, havde i dette forår
mødt Thorald Mogensen, og sammen begyndte de mission blandt de
5-6000 russiske og polske jøder, som da boede i København. På års
mødet 1926 foreslog Gotfr. Pedersen, at Baptistsamfundet sammen
med disse to mænd videreførte deres mission:
Der er Vink fra Herren, vi ikke maa være blinde for. Vi har nu An
ledning til at begynde at afbetale vor aandelige Gæld til Jøderne.
Årsmødet så sig ikke i stand til at påbegynde jødemission, men det
gav Stutzin og Mogensen sin "Anbefaling til at besøge de Menighe
der, som maatte ønske Besøg”. Stutzin rejste snart videre til USA, og
Mogensen overtog arbejdet. Jødemissionen blev treleddet. Det direk
te evangeliske blev udført ved "Husbesøg og Samtaler samt ved Ud
deling af hebræiske, jiddische og danske Testamenter”. Et socialt ar
bejde fik hjemsted i en "Læsestue” i det indre København:
Mange af Jøderne lever i usle Lejligheder i Storbyens Smaagader,
i Baggaarde, hvor der hverken er Lys eller Luft, oftest blandt Kø
benhavns dybest sunkne Mennesker - dels paa Grund af Bolignød
og dels paa Grund af Fattigdom.
Endelig talte Mogensen fra 1928 jødernes sag gennem kvartalsskrif
tet "Israels Vogter” og på gentagne rejser, som han årligt foretog til
menighederne landet over. Dette arbejde gjorde Baptistsamfundet
interesseret. Mogensen fik stemmeret ved årsmødet som "Jødemissi
onær”, optog kollekter i menighederne og fik tilskud fra Kvindefor
bundet - foruden bunker af tøj til det sociale arbejde. Som følge heraf
tilbød Mogensen i 1929, at Baptistsamfundet overtog missionsvirk
somheden. Dette afviste årsmødet med henvisning til det nye enga
gement i hedningemissionen. Men jødemissionen blev bevilget mid
ler fra Missionsfonden, og årsmødet modtog årlige rapporter om ar
bejdet. Om det teologiske syn bag jødemissionen udtrykte Gotfr. Pe
dersen sig kort og godt: "Israel er den lille Viser paa Guds Ur"! Israels
hjemkomst blev utvetydigt tolket som optakt til Herrens genkomst.
Vigtigst i tiden blev Mogensens påpegning af den tyske antisemitis
mes sataniske ansigt. I 1932 foretog han en rundrejse i Europa Rom, London, Paris og Berlin - og på årsmødet i 1933 forsøgte han
dels at åbne baptisternes øjne og dels at placere jødemissionen cen
tralt i deres bevidsthed:
Forfølgelserne mod Jøderne i vort sydlige Naboland har ikke und
ladt at indvirke paa deres Landsmænd her, og det er selvsagt ikke
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til Gavn for Kristenheden overfor Jøderne, naar der handles i dybe
ste Modsætning til al kristen Aand og Lære af saakaldte Kristne.
Der spørges nu fra flere Sider: Hvad kan vi gøre for Israel? Der er
i Guds Ord Erfaring for stor Velsignelse over Hedningemissionen,
naar vi velsigner Israels Folk med Evangeliets Budskab, og i disse
vanskelige Tider kan vi ikke undvære en saadan Velsignelse.
I 1935 rejste Mogensen til Paris, hvor han i samarbejde med den
svenske "Evangeliska Israelsmissionen” fortsatte arbejdet blandt de
jødiske intellektuelle, der flygtede dertil fra hele Europa. I Køben
havn blev jødemissionen videreført af Mogensens medarbejdere, især
Hansine Christensen, men med aftagende interesse fra Baptistsam
fundet - Gotfr. Pedersen undtaget.

Thorald Mogensen
1872-1937
Billedhugger og gra
fiker, lærer på Statens
tegneskole, elev af
Kristian Zahrtmann,
bosat i kunstnerkoloni
på Sicilien, udstillede på
Charlottenborg. Efter
en Amerikarejse i 1917
blev "Missionen blandt
Guds gamle Folk en
Hjertesag for ham”. Ved
hjemkomsten forsøgte
han at blive tilknyt
tet Den danske Israelsmission, men blev
afvist af dens formand,
Axel Torm, fordi
Mogensen var blevet
baptist i USA.
Mogensen beherskede
flere sprog,
heriblandt både latin og
hebræisk samt jiddisch.
Studietur til Jerusalem
og ”Det hellige Land” i
1928. Udgiver og
redaktør af "Israels
Vogter” 1928-37.
Mogensen døde i Paris
midt i sin livsgerning.
Hansine Christensen
1870-1943
Den jødiske læsestues
leder og drivkraften i
jødemissionens sociale
arbejde. Redigerede
"Israels Vogter”
1937-43, hvorefter
tidsskriftet ophørte.

Mogensens jødemission forebyggede en potentiel antisemitisme
blandt danske baptister i 30erne. Det samme gjorde P. Olsen gentag
ne gange i Ugebladet, hvor han gjorde sig til talsmand for synspunk
ter, der lå på linie med følgende resolution, som Baptisternes Ver
dens-Alliance vedtog på kongressen i Berlin (!) i 1934, hvor 60 dan
ske baptister deltog:
Denne Kongres fordømmer som Overtrædelse af Guds Lov alt Race
had og enhver Form for Undertrykkelse eller uretfærdig Behand
ling af Jøderne hvor som helst i Verden.
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Det grønne forår
Æ

Ruth Melkjær
1893-1981
Missionær i Congo 192528 og i Urundi 1929-37.
I øvrigt arbejdede
følgende i Urundi i denne
periode: Ellen Hauge
(1929-30), Esther
Johansen (1931-61),
Immanuel Christensen
(1934-54), Ellen
Christensen (1939-54)
og Jens Anker
Jørgensen (1938-66).

Danmark har æren af at
have "opfundet”
julemærket. Som det 3. i
rækken af danske
julemærker, der stadig
udkommer hvert år,
kommer Baptisternes
Julemærke. Det første
udkom i 1939.

KONGO MISSION 1939
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I 1928 begyndte J. og N. P. Andersen i Burundi at bygge missions
stationen Musema på den tidligere tyske missions ruiner. Opdyrk
ning og beplantning af knap 50 tdr. land, rejsning af bygninger og
småindustrier (snedkeri, teglværk, gartneri, tæppeproduktion og
trykkeri) fandt sted parallelt med det egentlige missionsarbejde, der
udfoldede sig på klassisk vis i forkyndende, undervisende og helbre
dende tjeneste. Og det lykkedes. Da Det internationale Missionsråds
formand, John Mott, besøgte Urundi i 1933, udbrød han: "Aldrig har
jeg set saa stor en Høst efter saa liden en Udsæd”!
Men arbejdet var vanskeligt. Afrikanerne skjulte sig for missionæ
rerne, som de troede var kannibaler! Og sprogligt var det umuligt,
men ved hjælp af ”en Grammofon med franske Plader, store bibelske
Billeder, de fire Evangelier samt en ABC paa Nabosproget” blev det
forsøgt! Især sygearbejdet blev nøglen, der lukkede ind. Behandlinger
i tusindvis fandt årligt sted under primitive forhold. I 1933 blev ”et
nyt tidssvarende Hus” åbnet! Først i 1939 fulgte et egentligt hospital;
og den første læge, Ellen Christensen. I det evangeliske arbejde gik
det hurtigere. Nytår 1931 blev den første menighed stiftet, og årsmø
det herhjemme anerkendte den ”som Samfundets Missionsmenighed
og Søstermenighed i samme Tro”. Året efter fulgte den første kirke
bygning. Men først i 1935 forelå de første evangelieskrifter på folke
sproget, oversat af missionærerne. I 1939 brød vækkelsen ud efter
nogle kritiske år:
Vækkelsen berørte i første Række de Kristne, naaede derefter de
Frafaldne og til sidst ogsaa ud til Hedningerne, der slet ikke kunne
forstaa den Forandring, der var sket med de Kristne.
En af årsagerne hertil var skolearbejdet - først undervisning i søn
dagsskoler og dåbsklasser, derpå i hverdagsskoler. Undervisningen i
sidstnævnte fulgte fra 1933 programmet for de statsunderstøttede
skoler, men uden anerkendelse fra statens side. Arbejdet måtte be
gynde fra bunden; i 1932 gik den første ABC fra trykkeriet. Tre år se
nere kunne "Hovedskolen” indvies: ”Den er saa stor i Grundareal, at
den ikke giver vor Skole i Tølløse meget efter!” I 1936 blev en toårig
evangelist- og læreruddannelse påbegyndt - og vækkelsen kom i
1939.
Alt dette skete i Musema. Her modarbejdede katolikkerne den prote
stantiske mission. De anlagde en ring af landsbyskoler rundt om
kring Musema. Men i 1935 kom gennembruddet. Dels fik Baptist
samfundet bekræftet af Det belgiske Koloniministerium, at alle de
tidligere tyske missionsstationer stod til baptisternes disposition,
dels vedtog årsmødet at oprette endnu en missionsstation. Ruhinga
blev valgt, men planerne ændret på grund af manglende midler og
sygdom i missionærstaben. Der blev derfor bygget skoler i såvel Ru
hinga som Rubura. Og i 1939 lød kaldet fra Ruanda: ”Kom over og
hjælp os!” Baggrunden herfor var, at de protestantiske missionærer i
Urundi og Ruanda mødtes i Musema i 1935 for at danne ”Den prote

Hans Jensen (Emming)
1904-1988
Missionær i Urundi
1930-62.

Martine Jensen
(Emming)
1897-1966
Missionær i Urundi
1931-62.

stantiske Missions Alliance”. Katolikkernes chikane, men især kir
kens fremtid i Urundi var drivkraften.
Hjemmearbejdet blev dygtigt ledet af C. Elving og H. Gjerrild. Missi
onen og den økonomiske depression havde spist kapitalen fra 1928
fem år senere. Derfor blev der først forhandlet med såvel danske som
amerikanske baptister i USA om støtte, men uden resultat. Krisen
var verdensomspændende. Opfindsomheden måtte derfor blomstre.
Bredahl indførte et nyt indsamlingssystem (Kuvertsystemet), der
supplerede de traditionelle kollekter og "Missionsbøsser”. Hertil kom
ekstraindsamlinger samt salg af brugte frimærker (fra 1933) og
"Festskrifter” (i 1933 og 1938). Krisen løstes ved egen hjælp. Danske
baptister elskede Afrikamissionen - og indsamlede årligt dobbelt så
meget hertil som til Hjemmemissionen. Samtidig rejste de på orlov
hjemmeværende missionærer landet tyndt med lysbilleder og "leven
de Billeder”. Også via dagspresse og radio blev arbejdet kendt og
værdsat. Så meget, at midlerne i "Børnenes Hedningemission” i 1939
stod urørte - de brugtes som reservefond, hvorover Rødvig proteste
rede på børnenes vegne!
Men missionen voksede - i perioden næsten ligeså meget i Urundi
som i Danmark. 11939 var der knap 800 baptister i Urundi. Så nu "er
det ikke blot de danske Baptister, der skal drive Mission i Urundi,
men Menigheden derude”, fastslog N. P. Andersen.
Baptisternes Hedningemissionsselskab, der blev dannet i 1916, var ikke et almindeligt
Missionsselskab. Det bestyredes af Baptistsamfundets årsmøde, og dets komité var
ansvarlig over for samme. Hedningemissionen var Baptistsamfundets Ydremission således kaldet første gang i 1922. Men navnet vandt først officielt genklang så sent som i
1959!

Den romersk-katolske
Kirke havde drevet
missionsarbejde i
Urundi siden 1898.
Missionen var vellidt og
statsunderstøttet. Og
den omfattede landets
ledere. Dannelsen af
"Den protestantiske
Missions Alliance i
Ruanda-Urundi” i 1935
omfattede 5 missions
selskaber og ligeså
mange nationaliteter og
konfessioner. Sam
arbejdet, der havde
følgende grundlag,
pegede fremad:
"Eftersom de forskellige
Afvigelser med Hensyn
til Læreformer endnu
stort set er ukendt for de
indfødte Kristne paa
vore Missionsomraader,
og da vi er dybt
overbevist om Nødven
digheden af en forenet
Kirke for RuandaUrundi, anmoder vi
indtrængende Hjemme
styreiserne om at
overveje at forberede
Virkeliggørelsen af dette
Ideal”.
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En åndsretning
11936 vedtog årmødet
en resolution, der blev
sendt til Det danske
Bibelselskab om
oversættelsen af Mis
sionsbefalingen, idet
man arbejdede med en
helt ny oversættelse af
det nye Testamente: ”Vi
har aldrig kunnet
godkende Oversættelsen
af Matt. 28,19-20 i det
ny Testamente af 1907:
”Gaar derfor hen og
gører alle Folkeslagene
til mine Disciple, idet I
døbe dem ...”
Vi benægter ikke, at
Oversættelsen i ny
Testamente af 1907 er
sprogligt forsvarlig; men
det er den af os ønskede
Oversættelse i lige saa
høj Grad.
Vi forlanger ikke, at den
kirkelige Opfattelse ikke
skal finde Udtryk i den
kommende Oversættelse
af Herrens Missions
befaling; men vi gør
gældende, at ikke blot et
Hensyn til Baptisterne
og mange, der deler
deres Opfattelse, men
fremfor edt kristelig
Redelighed kan kræve,
at ogsaa den af os
hævdede Opfattelse
finder Udtryk i Over
sættelsen: ”Gaa derfor
hen og gør alle Folke
slagene til mine Disciple,
og døb dem

Gennem knap 100 år havde baptisterne skiftet holdning i flere
aspekter af tro og menighedshv. Og det fortsatte i 30eme. Identitets
problemet var atter aktuelt. Johs. Nørgaard forsøgte sig således:
Det er stort at staa paa den Plads, Gud har givet os. Fremhæv Or
dets Vejledning og Aandens Herredømme til et Menighedsliv, der
udfolder sig aktivt. Der kræves meget Mod til at staa paa disse enkle
Baptist-Grundsætninger. Baptismen er ikke blot en Lære, men en
Udformning af det kristne Liv, en Aandsretning. Alle vore Svaghe
der kan føres tilbage til een Rod - et svækket Aandsliv med Gud.
I 1934 udgav Baptistsamfundet den første ”Menigheds-Bog”, som
nye medlemmer skulle modtage. Den indeholdt ikke den forlængst
glemte ”Troesbekjendelse”, men heller ingen erstatning herfor. En
sådan så dagens lys i 1937, da P. Olsen samlede "Danske Baptisters
almindelige Læreopfattelse” i fem korte artikler. I de tre første - om
Den treenige Gud, Bibelen og Frelsen - skitserede han den tro, som
”vi deler med alle evangeliske Kristne”, mens de to sidste præcisere
de baptisternes menighedssyn og missionsforståelse. "Læreopfattelsen” skulle ikke være nogen trosbekendelse, men et trosgrundlag for
”Aandsretningen”. De enkelte menigheder havde frihed til på dette
grundlag at gå egne veje. Dette skete i nadversynet på Amager, hvor
Bredahl var forstander. Her blev ”aaben Kommunion for alle Troen
de” indført i nytåret 1933:
Det var vel et historisk Øjeblik i De danske Baptisters Historie, og
der var Højtid, da vi ved Nadvergudstjenesten staaende bad om
Guds Velsignelse over den hellige Handling og Menighedens
Fremtid, og da vi offentligt indbød saadanne Troende, som kunde
være tilstede, til at dele Mindets og Broderskabets Maaltid med os.
Olsen ønskede ikke denne udvikling. Ligeledes afviste han, at menig
hederne skulle optage "Medlemmer, som ikke var eller blev døbt med
Troendes Daab. Vi kan ikke forraade vor Overbevisning”. Men Bredahls åbne baptisme bredte sig. Derimod løb han panden imod en
mur angående offentlig barnevelsignelse i menighedens gudstjene
ste. Midt i 30erne skrev Bredahl:
Værdien af det offentlige Løfte om at opdrage Barnet i Herrens
Kundskab og Frygt, afMenighedens Forbøn og afGuds Velsignelse
kan ingen lade haant om. Der har vi baptister forsømt at udnytte en
Anledning og at give Agt.
Olsen talte imod. Forbønnen burde finde sted i hjemmet. Ønskedes
den i gudstjenesten, skulle det være uden "Fremstilling af Barnet”.
Sagen blev henlagt indtil videre.
Religiøse strømninger i tiden prægede også baptisterne. P. Rasmus
sen prægede ungdommen med tydelig brod mod Pinsevækkelsen'. ”Et
Menneskes og en Menigheds Aandsfylde viser sig tydeligst i Broderkærligheden”! Men fra 1935 blev Oxford-Gruppe-Bevægelsen tone
angivende. En stor andel heri havde P. Rasmussen og H. Gjerrild.
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Førstnævnte fastslog uden forbehold: "Kristendom i en Nøddeskal er
absolut Ærlighed, absolut Renhed, absolut Uselviskhed og absolut
Kærlighed". Kristne skulle begynde dagen med "en stille Stund”,
præget af syndserkendelse. Herpå fulgte den offentlige syndsbeken
delse i små grupper af troende. Her lå baggrunden for, at "de 4 Absolut’er” kunne realiseres. Oxfordbevægelsens etiske idealisme var
ikke fremmed for P. Olsen: "Dette er ikke noget nyt eller noget ty
pisk, men noget glemt. Lad kun Bevægelsen løbe ud i Sandet, blot
den maatte befrugte vor Tids alt for fattige og blege Kristenliv”. Ox
fordbevægelsens tid blev kort, men dens indflydelse stor. Spørgsmå
let om baptismens identitet hang stadig i luften. Nørgaard prøvede
igen:

Karl Barth
1886-1968
11931 holdt P. Olsen på
årsmødet et foredrag om
"Religiøse Strømninger i
Nutiden”. Her sagde han
om vort århundredes
største teolog Karl
Barth: "Barthianismen
har sit Navn efter sin
Grundlægger Dr. Karl
Barth, og er en teologisk
og en for Lægfolk
uforstaaelig Bevægelse.
Gud er den absolutte, en
Gud, der skjuler sig, altid
Dommer og Herre. Den
har altsaa det strenge
Gudsbegreb.
Retfærdiggørelsen
opfattes af Barth rent
paulinsk som en Guds
Handling. Men lige saa
høje, Barths Tanker er
om Gud, lige saa ringe er
de om Mennesker. Jesu
Død er Dommen over
den elendige uformuende
Menneskehed. Barths
Metode er: Sig dét efter,
som Gud har talt!” Barth
er her fotograferet i
1933, da han besøgte
København.

Der er Vaartegn. Gud gør Præster til Barthianere, følelsesbetonede
Mennesker til Pinsefolk, og de, som er mere optaget af den daglige
Livsførelse, til Oxfordfolk. Vi danske Baptister giver os ikke til at
løbe efter andre, men møder Ham, der har kaldet os, og det, Han
har kaldet os til.
Dette kald forsøgte de to "Grand old Men” at påpege. M. Jørgensen
Toldam understregede, at "vi er et Missionssamfund, ikke et Kirke
samfund”. Olsen styrede uden om de falske alternativer og fastslogi en tid, hvor Pinsemissionens "ydermere” hed tungetale, Apostolernes genkomsten og Oxfordbevægelsens "De 4 Absolut’er” - ”at vort
"ydermere” er at blive Kristus-prægede”!
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Åndens enhed

H. Fuglsang Damgaard
1890-1979
(til venstre)
Biskop i København
1934-60. Drivkraften i
det økumeniske arbejde
i 1930erne. Første
formand for Det
økumeniske Fællesråd i
Danmark og første
dansker i Kirkernes
Verdensråds
centralkomité fra 1948.
Jobs. Rødvig udtrykte i
1938 glæde over, at det
fælleskirkelige arbejde
lå i hans hænder og
opfordrede baptisterne
”til at styrke de Hænder
ved at bære Biskoppen
frem for Gud i Bøn”.
Laurits Jørgensen
1880-1962
Uddannet tømrer og
snedker, Gistrup høj
skole 1900-04 (fire
vinterkurser!),
Morgan Park 1907-09,
menighedsforstander
1909-59, komitémedlem
1911-53, årsmødefor
mand 1929-34 og 193944. Hans indflydelse var
stor, både i de menig
heder, han betjente, og i
hele Baptistsamfundet.
Som årsmødeformand
var han både forsigtig,
tilbageholdende og
håndfast. Berømt blev
hans gentagne bemærk
ning, når stor uenighed
rådede: ”Der kan siges
noget for, og der kan
siges noget imod”! Men
han vidste, hvad han
selv stod for, og som
regel nåede han, hvad
han ville. En af hans
karakteristiske
bemærkninger lød: "Man
kan sige sandheden, så
hjerterne lukker sig,
men man kan også sige
den, så de åbner sig".
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I 1930 konstaterede Nørgaard, at Baptistsamfundets forhold til Fol
kekirken ”i de senere Aar er blevet bedre, idet Statskirkens fineste og
mest vidtskuende Mænd betragter vort Arbejde med Agtelse”.
Grundtvigianismen var dog i P. Olsens øjne blevet ”en vigende Kul
turbevægelse”, der ignorerede baptisterne. Det gjorde Indre Mission ,
til gengæld ikke. 1929 var 100-året for Vilh. Becks fødsel. I festrusen
blev baptisterne hængt ud som fjenden af den sande vækkelse:
Lægfolket kan ikke undvære Kirken og Embedet uden at glide ud i
Sekter. Det ser vi i Nyrup, hvor Øjet møder en tysk Niirnberger-Pikkelhue, der rager op og ikke passer i Landskabet. Det er Mausolæet
for den første Indre Mission: Baptistkirken, der slugte de første In
dre Missionsfolk.
Baptisterne ønskede Indre Mission med i fællesskabet. Lokalt trive
des det undertiden, men i så fald skete det på tværs af Indre Missions
hovedbestyrelse - også efter at Chr. Bartholdy var blevet formand i
1934. Selv om Sæby-fejden året før var usædvanlig, afspejlede den
holdningen blandt Indre Missions præster. Sognepræsten udsendte
her et åbent brev til sin menighed: ”Send dog ikke Eders Børn til
Baptisternes Søndagsskole! Send ikke Eders Børn ud af den Kirke,
som de og vi tilhører, vore Fædres Kirke! Forkast ikke den Daab,
Herren døbte Eder og Eders Børn med!” Avisfejden blev kortvarig,
men heftig. Sognepræsten trak sig stille tilbage.
Årsmødet forsøgte i 1929 med en resolution til Evangelisk Alliance at
iværksætte et øget samarbejde kirkerne imellem, men uden synligt
resultat. Derimod tog frikirkesamarbejdet form i 30erne. Det begynd
te i Nordjylland i maj 1933, hvor repræsentanter for ”de fire gamle”
frikirker fremlagde forslag om dannelse af et frikirkeligt råd. De

kaldte til samling ”om Kristi Kors’ Evangelium”, om ”at række bro
derlig Haand til Samarbejde med alle, der bekender Jesus Kristus
som eneste Frelsesgrundlag, og som staar paa Bibelens og den nicænske Trosbekendelses Grund”. Årsmødet 1933 vedtog, at Baptistsam
fundet straks blev en del af dette samarbejde. Samtidig havde Kø
benhavns biskop tilskyndet frikirkerne til at danne et sådant råd for
herved at muliggøre frikirkelige radiogudstjenester! Evangelisk Frikirkeraad fik et dobbelt formål - ”at fremme et evangelisk Samarbej
de og en fælles Optræden i offentlige Anliggender”.
I 1931 regnede Olsen også de kristne enhedsbestræbelser blandt de
religiøse strømninger i nutiden. Tre internationale bevægelser med
økumenisk præg havde længe været i arbejde. Siden 1922 havde
Baptistsamfundet deltaget i Kirkeligt Verdensforbund, men med be
vægelserne ’Taith and Order” samt ”Life and Work” var der ingen
kontakt. Men Folkekirkens "vidtskuende Mænd” handlede nu. I
1932 deltog Olsen og Jørgensen Toldam på initiativ af Københavns
biskop i et uformelt møde, hvor der blev nedsat ”to Udvalg til for
Danmarks Vedkommende at varetage Forbindelsen med de to Bevæ
gelser”. Fem år senere blev der gjort et internationalt forsøg på at
forene de to bevægelser i et fælles Kirkernes Verdensråd. Her var
Baptistsamfundet med via Frikirkerådet. Men 2. verdenskrig stand
sede dette arbejde. Derimod kom der, inspireret af 1937-mødeme,
gang i arbejdet herhjemme. Fuglsang-Damgaard inviterede i 1938 til
dannelsen af ét økumenisk råd bestående af de tre bevægelser. Mis
sionskomitéen modtog invitationen: ”Det er en kristen Pligt at arbej
de paa Kristenhedens aandelige Enhed”. Dette udsagn uddybede
Ugebladets nye redaktør ved at skelne mellem tre former for enhed i tro, arbejde og organisation:
Den sidstnævnte er Baptister vist overalt skeptiske overfor. Men vi
glæder os over, at det er Livets og Arbejdets Enhed, der har vort
Hjerte og kun Formernes Enhed, der gør os betænkelige.
Da Det økumeniske Fællesråd i Danmark blev stiftet i 1939, var Bap
tistsamfundet derfor med, selv om de organisatoriske problemer
langtfra var løst tilfredsstillende. Det skete - 10 år senere. Men i ju
bilæumsåret 1939 gjorde Nørgaard status:
Der er Forskel, men endnu mere Fællesskab mellem Folkekirken og
Baptistkirken; denne sidste er som et Korrektiv til den første - dog
kun et Korrektiv til enkelte Punkter, ikke til det dybeste, thi der er vi
fælles. Vi mødes nu i dyb Agtelse for hinandens Maade at tolke
Sandheden paa.

Københavns biskop
H. Fuglsang Damgaard
skrev i 1938 blandt
andet ’Til Menigheder
ne i Danmark: Vi skal
ikke skabe Enhed; den
er paa Forhaand givet i
vor Bekendelse til den
ene hellige almindelige
Kirke og i vor Tro paa, at
Kirken har kun een
Herre. Troen paa Ham,
den korsfæstede og
opstandne Frelser Jesus
Kristus, som den eneste
Vej til Gud, er Grund
laget for vort Arbejde.
Vi er overbeviste om, at
det er Guds Villie, at de
kristne Kirkers dybe
Enhed maa virkelig
gøres og vise sig for
Verden i en helt anden
Grad end hidtil”.
Den romersk-katolske
Kirke stod uden for det
økumeniske fællesskab.
Af baptisterne i Dan
mark blev den stadig
regnet for alt andet end
en forbundsfælle i
Evangeliets tjeneste. Og
denne holdning blev om
muligt forstærket efter
erfaringerne fra Urundi.
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Før eller senere
De, der tjener den
højeste Idé her i Verden,
Guds Riget med Jesus
Kristus som Herre og
Fører, kan ikke søge det
lavere, Staten, om
Anerkendelse. Det er at
stille Tingene paa
Hovedet - skulle
Tingene ligge rigtig, saa
maatte det snarere være
saadan, at Staten og
dens Ledelse søgte Guds
Menighed og udbad sig
dens Skøn over, om den
kunde anerkende, hvad
Staten foretog sig!
Således lød Axel Roulunds argument mod
statsanerkendelsen i
1939. Og Arne Jensen
vandt gehør med dette
argument blandt flere
andre: Skulle vi mon
ikke i stedet for nu at
springe paa en hældende
Vogn hellere bruge det
Standpunkt, vi har
staaet for i 100 Aar, som
Agitation: At det var for
Baptisternes Skyld,
borgerlig Vielse ind
førtes, dét der nu
alligevel om en Aarrække sejrer?

Nørgaard tangerede også forholdet til den borgerlige øvrighed i 1930:
”Hvad der endnu er tilbage at ønske, som f.eks. Statsanerkendelse,
Adgang til Folkeskolelærerembeder, Ret til Vielse i vore egne Kir
ker, Adgang til Radioudsendelser og Kolportage, kan kun nægtes os
mere eller mindre grundlovsstridigt”. Ikke uden grund blev stats
anerkendelsen nævnt først. De øvrige spørgsmål hang mere eller
mindre sammen med denne. I 1932 ønskede Sæby menighed spørgs
målet om anerkendelse rejst igen på grund af ”den Forvirring, der
hersker vedrørende vore Ægtevielser”. Sæbynitterne nævnte ikke
mindre end seks forskellige former for vielser blandt baptister. Axel
Roulund var imidlertid af en anden mening:
Tidens Udvikling vil føre til før eller senere, at Kirken skilles fra
Staten, og saa vil der blive indført et Folkeregistreringskontor, der
noterer Fødsler, Ægteskabsindgaaelser og Dødsfald, saaledes at
Behandling af de derhen hørende Sager bliver ens for alle Borgere
i Landet, og saa vil enhver derudover kunne gøre, hvad de efter de
res religiøse Overbevisning anser for rigtigt.
P. Olsen bakkede Roulunds ønske om civilregistrering op, og sæbynitternes initiativ blev kvalt i fødslen. Men i 1938 gik de ”unge løver”
sæbynitternes ærinde. Nørgaard mente, at ”Tidsforholdene og vort
Samfunds 100-Aarsjubilæum tvinger Spørgsmaalet ind paa os”. Og
Bredahl fulgte trop. Årsmødet besluttede derfor at bemyndige Mis
sionskomitéen til at undersøge betingelserne for anerkendelse. I
1939 mødte Nørgaard frem til jubilæet med gode nyheder:
Kirkeministeren var villig til at undersøge, om der var Mulighed
for at faa Anerkendelse nu. Nu er Spørgsmaalet: Vil vi have Aner
kendelse? Ellers ville vi jo være det første Aarsmøde, der ikke øn
skede denne. Og en Sag, som Br. J. Købner, M. Larsen og A. Bro
holm kæmpede for, behøver vi ikke skamme os ved!
Nørgaard anede uråd. Baptisterne ville ikke! Debatten mellem års
møderne afslørede det. Især havde Arne Jensen kulegravet proble
met. Han afviste anerkendelsen, og godt hjulpet af sagfører Wenzzel
lykkedes det at gennemtvinge, at årsmødet '"udsætter Spørgsmaalets Afgørelse i to Aar”. Baptisterne måtte gå ind i deres 2. århundre
de uden anerkendelse, kolportage- og vielsesret. Derimod måtte bap
tistprædikanten efter 1931 anvende Folkekirkens ritual for jordpå
kastelse, men ikke dens kirkebygninger. Dog ønskede de fleste bap
tister ikke jordpåkastelse ved deres begravelse!
Endnu et hængeparti stod tilbage - baptisters "Adgang til Folkesko
lelærerembeder”. 130erne kom flere ændringer i skolens religionsun
dervisning. Fra 1934 havde sognepræsten ikke længere automatisk
sæde som formand i skolekommissionen, men han bevarede til
synspligten. Under debatten om folkeskoleloven af 1937 vedtog års
mødet året før en resolution om religionsundervisningen i folkesko
len. Formålet skulle være at "fremme den store almene Interesse,
som det danske Folk har i en kristelig Børneopdragelse”, men det var
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"forkasteligt, at Religionsundervisningen tilsigter en ensidig Støtte
for Folkekirkens Barnedaabspraksis”. Resolutionen blev voldsomt
angrebet i pressen - og skoleloven af 1937 fastholdt bindingen til den
evangelisk-lutherske kirke. Med adgangen til lærerstudiet skete der
intet. Selvom skolelovene aldrig havde påbudt, at lærere i folkesko
len skulle tilhøre Folkekirken, var det i praksis umuligt at få embede
uden folkekirkeligt tilhørsforhold. Baptister, der bestod lærereksa
men efter 1937, fik følgende påtegning på afgangsbeviset: ”Er ikke
Medlem af Folkekirken og kan derfor ikke ansættes i Embeder i Fol
keskolen, hvormed der er forbundet Undervisning i Religion”. Loven
indeholdt også en fritagelsesmulighed for såvel elever som lærere.
Men Nørgaard var ikke tilfreds. Han kritiserede diskriminationen og
betegnede denne "Mindretalsret” som en "Uret mod Mindretallet”!
Kampen måtte fortsætte. Det fik baptisterne oven i købet kirkemini
ster Jobs. Hansens ord for ved 100-årsjubilæet, hvor han på årsmø
det sluttede sin lykønskning således:
Jeg ønsker, at Deres Samfund ogsaa i Aarene fremefter maa kunne
virke for de Anskuelser, som er Deres, og som De sætter Deres Kræf
ter ind for, uden nogensinde at møde Tvangsforanstaltninger fra
Samfundets og Statsmagtens Side.

Her ses den diskrimi
nerende påtegning på
eksamensbeviser, der
blev udstedt fra danske
lærerseminarier til
baptister, der dimit
terede indtil 1966.
Denne håndskrevne
inskription lyder: ”Er
ikke Medlem af Folke
kirken og kan derfor
ikke ansættes i Embeder
i Folkeskolen, hvormed
der er forbunden Un
dervisning i Religion”.
Den viste påtegning står
på lærer Grethe Grarups
eksamensbevis fra Aar
hus Seminarium 1948.
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Vækst uden tugt
Det vil altid være
ejendommelig at skulle
indvie en Baptistkirke i
et luthersk Land. Men
jeg siger med det samme,
at vi gør det ikke af
Hovmod. Vi vil netop
sige til vore lutherske
Brødre, at vi har meget
stor Højagtelse for den
lutherske Kirkes Ar
bejde. Uden Guds
Barmhjertighed havde
vi ikke bygget denne
Kirke. Maaske er dette
Samlingssted ikke saa
stort igen, men Guds
Barmhjertighed ser ikke
alene Kirkespirene. Vi
indvier da denne Kirke,
idet vi ønsker vore
Brødre i andre Lejre
Guds velsignelse over
deres Arbejde, som vi
ønsker det over vort
eget. - Således sagde
Johs. Nørgaard ved ind
vielsen af Roskilde
baptistkirke, i hvilken
anledning P. Olsen skrev
"Danske Baptisters
almindelige Læreopfat
telse”. Ved festlige
kirkeindvielser i 30eme
hørtes ofte orgelkoraler,
solister, kor og kantater,
stryge-, strenge- og/eller
hornmusik. Og ofte del
tog der amtmænd eller
borgmestre, sogne
præster og provster ved Købnerkirkens
indvielse tillige dekanen
for Det teologiske
Fakultet og formanden
for Det økumeniske
Fællesråd.

I 1939 talte Baptistsamfundet 6500 medlemmer. Periodens 2500
dåbshandlinger gav en vækst i medlemstal på 900. Siden 1934 havde
nettotilvæksten været 100 medlemmer om året - 1/5 af Bredahls
trosmål. Geografisk var denne vækst ulige fordelt. Den fandt pri
mært sted i Vendsyssel og i de større byer - København, Odense, Vej
le, Aarhus og Aalborg. Derimod var fremgangen vigende på det øvri
ge Fyn, Sjælland og Bornholm, hvor landets største menighed stadig
lå. Perioden bød på tre nye menighedsdannelser. Sådanne og indviel
se af nye kirker fulgtes ad i Odense (1934) og Roskilde (1937), begge
steder ved knopskydning fra modermenighedeme. På samme måde
blev Sindal menighed stiftet i 1935. Trods depressionen fandt et om
fattende kirkebyggeri sted. De lokale menigheder var økonomisk an
svarlige, men årsmødet gav ofte tilladelse til landsindsamlinger. De
største kirker blev nu rejst i stationsbyer (Birkelse, Pandrup, Røde
kro) og købstæder (Viborg, Aalborg, Frederiksværk) - og Bornholm
indviede sin 11. baptistkirke! Jubilæumskirken blev rejst på Amager
- af Bredahl. Den øgede indsats for gode kirkebygninger fik P. Ras
mussen spiddet på denne måde: ”Vi bringer store Ofre for at opføre
store og hyggelige Kirker - som vi saa hygger os i med vort Arbejde.
Vi er bange for at udfordre Mennesker. Vi vil hellere være til Tjene
ste for Mennesker”!
Dette hjemmemissionsarbejde, bygget med "levende og døde stene”,
fandt sted uden overordnet styring. En sådan efterlyste Bredahl i
1934:
Det er rent ud sagt uforsvarligt, som mange af Menighederne be
handler deres "Stationer”. Vi har Steder i vort Land, hvor Menig
hederne farter her og der, medens de giver en af de gamle Pladser,
hvor der ligger en Kirke, et Møde "hver fjerde Søndag”. Man har
endda efter nøje regler officielt planlagt en saadan Underernæring
af Kredsene. Et virkeligt ugentligt Møde er det mindste, man kan
have. Saa faar det gaa med nye Pladser, som det kan.
De 34 menigheder havde i 1939 godt 100 "Faste Missionsstationer”
og 75 "Andre Mødepladser”. Hertil kom de mange mobile missions
telte. Foruden kirker og telte blev især de spredte baptisthjem brugt
som missionens forposter, men uden målrettet indsats. Om nylands
missionen havde Bredahl også visioner:
Lad os faa nedsat et Undersøgelsesudvalg, hvis Opgave skal være at
undersøge Mulighederne for Dannelsen af nye Menigheder. Og det
bør ikke blive kronisk for nogen Menighed at skulde modtage fra
Samfundet Aar efter Aar. Giv de nuværende understøttede Menig
heder 5 Aar til at afvikle deres Forhold i saa Henseende.
Det sidste skete ikke; missionen i Odense var fra 1929 selvunderhol
dende, men andre fulgte ikke efter. Undersøgelsesudvalget så aldrig
dagens lys. Alle appellerede derfor til alle, da jubilæumsmissionen
skulle planlægges - nylandsmission fra Skagen til Esbjerg over Ran
ders, Fredericia og Kolding blev nævnt som muligheder i Jylland. Og
sjællænderne ønskede mission i Hillerød, Lillerød og Næstved. Jubi-
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Købnerkirken,
København.

læumsårsmødet valgte Kolding og Nordsjælland. Begge steder blev
der købt ejendomme og ansat missionsarbejdere.
Vedrørende menighedslivet ankede R. Madsen i 1937 over, at ”17 af
vore Menigheder ikke har øvet Menighedstugt i det svundne Aar”.
Udelukkelser fandt altså sjældent sted. Kun i ganske få åbenlyse til
fælde brugte menighederne dette middel. Ikke blot medlemmer, men
også præster kunne blive genstand for menighedstugten - således
blev C. Sommer og O. G. Jensen begge udelukket, førstnævnte på
Amager, sidstnævnte i Vejle, begge på grund af påstået utugt. Godt
en snes medlemmer fra Amager menighed fulgte forstanderen, da
han i 1932 dannede Filadelfia Baptistmenigheden på Christians
havn. Den levede dog kun kort. I stedet for at bruge menighedstug
ten til at værne menighedens hellighed, diskuterede baptister nu,
hvad menighedstugt egentlig var. Teoretiseringen var begyndt. Nør
gaard formulerede sig således i 1932:
Tugt betyder en bevidst Indgriben overfor den naturlige, umiddel
bare Livsudfoldelse med det Formaal at forædle. Menighedstugten
er den ydre Bekræftelse paa Guds Dom i dens Samvittighed, der er
Genstand for Tugt, og den har det formaal at være en hjælp til Frel
se.
Statistikken gennem snart 100 år viste, at sådanne domme sjældent
var blevet hjælp til frelse. Baptisterne var i færd med at skifte spor til et menighedsliv uden tugt.

Sidst i 20eme talte
baptisterne om at rejse
Købner et minde. Nogle
mente, at det burde være
i hans fødeby Odense.
Men her fik kirken
navnet "Kristuskirken”.
Andre mente, at det
burde være i Køben
havn. Jubilæumskirken
på Amager kaldtes
derfor "Købnerkirken”.
130erne skete der et
stilskifte i kirkernes
indretning, hvor den
midtstillede prædikestol
over en lukket dåbsgrav
blev erstattet afet åbent
baptisterium i skibets
midte med det fritstå
ende nadverbord foran
og prædikestol samt
orgel i hver sin side af
koret. Bredahl mente
ikke, at dette var til
fældigt: "Korset er det
centrale i Korpartiet,
hvis Symbolik ellers er
reformert og baptistisk
som Samfundets Dog
matik”! Købnerkirken
blev den største af
Danmarks baptistkirker
- nu lå der "et Amerika
på Amager”. Her havde
Bredahl også indsamlet
en stor del af bygge
summen i 1937-38. Bag
Købnerkirkens rejsning
lå en mangeartet im
ponerende indsats; me
nigheden voksede på syv
år med 100 medlemmer.
Kirken blev indviet 27.
oktober 1939 i hele
årsmødets nærværelse og i pomp og pragt.
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På pilgrimsvandring
Det af Indre Mission
dominerede Kristeligt
Dagblad havde siden
1896 ofte lagt sig ud med
baptisterne. 11939 skrev
det i "lederspalten” en
smuk hilsen til Baptist
samfundet. Der stod
blandt andet: For 100
Aar siden havde næppe
nogen af os tænkt paa,
at Baptisterne hørte med
i Kirkens Historie i
Danmark. Nu vil kun
Tankeløshed finde paa
at nægte det.
Vi har forskellig Op
fattelse af, hvordan
vigtige Ting, Skriften
vedrørende, skal forstaaes. Men vi ser det
som Baptismens Ære, at
den altid har haft og
praktiseret den dybe
Respekt for Skriften,
som har været Grund
nerven i dens Historie.

Baptisterne fejrede sidst i 30erne to jubilæer, der begge afspejlede de
res selvforståelse. Den første jubilæumsfest fandt sted 30. oktober
1936, hvor 300-året for reformationens indførelse i Danmark blev
markeret i menighederne. Allerede ved sommerens årsmøde begynd
te reformationsfesten med 400 deltagere, som pressen kaldte "Refor
mationens Reformatorer”. Bredahl delte her sine nyeste forsknings
resultater med årsmødet ved at forelæse om døberne i Danmark på
reformationstiden, og P. Olsen redegjorde for baptisternes stilling til
den reformatoriske arv:
Reformationens Arv kan karakteriseres med to Udtryk: den aabne
Bibel og det retfærdiggjorte Menneske. Begge er en Forudsætning
for et sundt og varigt evangelisk Menighedsliv. Denne Arv modta
ger vi Baptister med Taknemlighed, idet vi erkender, at andre har
arbejdet, og vi er gaaet ind i deres Arbejde. Men vi gaar videre paa
Skriftens Grund. Baptisternes særlige Indsats har været at hævde
den nytestamentlige Menighed som en Samling af Kristustroende
Mennesker. Derfor har vi ogsaa hævdet Sandheden om troendes
Daab, som man snart faar Øje paa i det Nye Testamente.
Ved selve reformationsjubilæet i Københavns Domkirke var Baptist
samfundet også repræsenteret. Men allerede ét år tidligere begyndte
årsmødet at forberede endnu et jubilæum — fejringen 30. oktober
1939 af 100-året for den første baptistmenigheds stiftelse i Danmark.
I 1935 vedtog årsmødet at udvide missionsarbejdet, således at
"Hjemmemissionen og Hedningemissionen fremmes jævnsides”. Til
Hjemmemissionen skulle der indsamles ”en Jubilæums- og Taksigel
sesgave paa mindst 100.000 Kr. til fremme af Mission paa nye Ste
der”. Og til Hedningemissionen skulle der "lægges et aarligt voksen
de Bidrag, saaledes at der kan oprettes endnu en Missionsstation”.
Taksigelsesgaven skulle indsamles i perioden 1937-40 med henblik
på ”at påbegynde Mission paa 10 nye Steder i vort Land”. Med ind
samlingen gik det som så ofte før - målet til Hedningemissionen blev
nået, men taksigelsesgaven til nylandsmissionen nåede kun op på
25.000 Kr. Hertil kom dog en gave fra danske baptister i Amerika og
store beløb indsamlet herhjemme til lokale projekter, især kirkebyg
geriet. Dette tog ikke glansen af festligheden, da årsmødet samledes
i København i oktober 1939. 115 delegerede var til stede, det største
antal nogen sinde. Igen var der mørke skyer som ved jubilæerne i
1864 og 1914: "Mens vi var samlet til Fest, tordnede Kanonerne i det
ijerne, og Krigens tunge, truende Mørke hvilede over Sindene”. Men
jubilæum blev der alligevel i Odd-Fellow-Palæet, hvor 1600 samledes
til taksigelsesfesten. Denne kunne også følges landet over via trans
missionen i Danmarks Radio. Her talte foruden Nørgaard og Bredahl
også kirkeminister Johs. Hansen samt Københavns biskop Fuglsang-Damgaard. Sidstnævnte sagde blandt andet:
Kære Brødre i Kristus! Saaledes stod der paa den Indbydelse, som
vor Kirke modtog. Det var en ret kristen Hilsen, som vi med Glæde
gør til vor. Naar vi mødes som Guds Børn i Frelserens Navn, er vi
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ikke længe om at opdage, at der er mere Enhed og Fællesskab mel
lem vore Kirkesamfund, end vi i Almindelighed tror. Kristus er
Grundvolden for Fællesskabet Kirkerne imellem; de er alle hans
Børn; han har dem alle i Haanden og han leder dem som een stor
Børneflok i Fællesskab.
Endnu et højdepunkt nåede festlighederne ved indvielsen af Købnerkirken på Amager, hvor en præsteprocession bestående af samtlige
menigheders forstandere og pastorer fra mange kirkesamfund i indog udland indtog kirken, mens alle årsmødets lægfolk sang: ”Nu tak
ker alle Gud!” Jubilæet blev således en begivenhed, som ingen havde
drømt om 100 år tidligere. Men baptisterne skuede ikke blot bagud.
Opgaverne lå foran. Idet Nørgaard brugte et klassisk billede fra for
tidens forfølgelser, pegede han på fremtiden for Baptistsamfundet i
Danmark:
Idet jeg slutter skal jeg minde om følgende Linier i Bunyans ”En
Pilgrims Vandring”: ”Jeg drømte, jeg saa en Mand, klædt i Pjalter
staa med Ansigtet vendt fra sit eget Hus, med en Bog i Haanden og
en stor Bylt paa Ryggen”. I denne klassiske Skikkelse vil enhver
kunne finde Baptistsamfundet afspejlet: Med Ansigtet vendt fra sit
eget Hus, med Bogen i Haanden og Fortidens Bylt paa Nakken er
det begyndt Vandringen mod Guds Rige. Gud give, at Vandringen
maatte lykkes!

Baptisterne*

HunJreJaarslesl.
Vod JLundi'Odanrfljuldliool l.ragto
Kristelig Uaglil.nl denne smukke
Hilsen til vort Snmt.md; V! vride
gerne, den skulde rum ud til alle
11. U.s Læsere.

I disse Dage or det lumdrode Atir,
I Bidon de faa Baptister her . 1-andet
organiserede sig som et Samfund
tro Dage efter deres fwrsle Dauhshandling i Lersøen paa Nørrcfælled.
Denne Fælled har altsaa hlandt sme
talrige hrogedc Blade ogsaa et Blad
| af Danmarks Kirkehistorie. For hun
drede Aar siden havde maasko næppe
nonen af os tænkt paa, at Baptisterne
hørte med i Kirkens Historie i DanI mark. Nu vil kun Tankeløshed finde
i paa at nægte det.
Naar der - ogsaa i Tider, hvoi
Hjertet ikke or blødgjort gennem Jubilæumsstommiigor — lales om ap
aister,insats i F' I^I>1 lesir,

overfor hinanden. Derimod synes det
ikke at være nogen Ulykke, om de ar
bejder hver for sig, hvis deres moro
eller mindre rigtige Tanker om, hvor
ledes der skal arbejdes, er saa for
skellige, at do maa gaa hvor sino lovli.rc Veje - mod dot samme Maal.
’saaledes ogsaa med Baptisterne og
os andre. Naturligvis er der on særlig
Vanskelighed, naar det, som hor, drej
er sig om at gaa ind paa Andenmands
Arbejdsmark. Altsaa forudsat, dot
drejer sig om en opdyrket Ager. Thi
f ru Ting er sikrere i Kirkernes Hi
storie, ond at kirkelig, altsaa hos os
folkekirkelig, Søvn og Forsømmelse
kalder Brødre af en anden Fold ind
i det Arbejde, vi ikke fik gjort. Og
saa er der vol ikke andet at gøre, end
at sige dem Tak, naar de gjorde tior
Arbejde. Hvor megen Ret og Skyld
der saa har været til den ene eller
anden Side i de Rivninger, som disse
naturlige Vanskeligheder har skabt i
disse hundrede Aar, dot staar det
ikke til os at afgøre
ioblikliøÉ^^^^XL

Baptisternes Ugeblad
gengav Kristeligt
Dagblads hilsen i
anledning afjubilæet.

Symbolet for 100-års
jubilæet og taksigelses
indsamlingen blandt
danske baptister i 1939.
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Jubilæumsmærket i
silke med broderet motiv
af taksigelsessymbolet
og en inskription fra
Nehemias’ Bog:
”1 mange Aar var Du
langmodig imod dem”.
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For at skrive historie må man have tingene på en vis afstand. Det, der
ligger inden for ens egen erindring, bliver gerne farvet deraf. Derfor
er dette afsnit ikke historieskrivning som sådan, men en subjektiv be
skrivelse i store linjer af de sidste 50 års udvikling i Det danske Bap
tistsamfund. Beskrivelsen bygger stort set på personlige erindringer
med støtte fra læsning i Baptisternes Ugeblad, fra 1969 kaldet "Bap
tist”, i årbøgerne fra denne periode samt forskellige andre kilder.
Der er næppe tvivl om, at verden har gennemgået større forandring
gennem disse 50 år end nogensinde tidligere i historien. Perioden be
gyndte med historiens mest grusomme krig, der skabte store foran
dringer på verdenskortet, men også i menneskers tænkemåde og livs
vilkår. Videnskab og teknik har udviklet sig i utrolig grad, så det sæt
ter dybe spor i hele vor livsstil. Disse forandringer har også haft ind
flydelse på den kristne kirke og dermed på vort kirkesamfund. Ydre
rammer og arbejdsmetoder har gennemgået en udvikling - og det
samme gælder vor teologi, vor forkyndelse og vor selvforståelse.
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Vor selvforståelse
Vort kirkesamfunds udvikling i disse år fremgår af flere sammen
hænge. Blandt andre formuleringen af Baptistsamfundets vedtægter,
der fra tid til anden har ændret ordlyd og indhold. ”Det danske Bap
tistsamfund” blev vort samfunds officielle navn, da der ved årsmødet
i 1908 blev formuleret et sæt vedtægter, hvori § 1 lyder: Foreningen af
danske baptistmenigheder, der hidtil har været benævnt ”De døbte
Kristnes (Baptisternes) Forening i Danmark”, benævnes fremtidigt:
”Det danske Baptistsamfund”. Disse vedtægter var gældende til
1953, da de blev afløst af et nyt vedtægtssæt, hvor § 1 fastslår, at ”Det
danske Baptistsamfund er et kristent kirkesamfund, der til enhver
tid består af de Baptistmenigheder i Danmark, der samvirker i mis
sionsarbejdet gennem Baptistsamfundets årsmøde og er optaget i
Baptistsamfundets årsmødeprotokol”. Hvor vedtægterne fra 1908
udelukkende beskæftigede sig med de organisatoriske og juridiske si
der ved samfundet, blev Baptistsamfundet i 1953 klart defineret som
et "kristent kirkesamfund”, en betegnelse, der ikke tidligere har væ
ret brugt. Muligvis er der en sammenhæng med samfundets stats
anerkendelse i 1952.
Ved årsmødet i 1980 fik vedtægterne igen en ny formulering. Forud
for paragrafferne var der formuleret en "præambel” - en slags teolo
gisk forord - der skulle definere vor egenart som kirkesamfund. Den
lyder:
Det danske Baptistsamfund er et kristent kirkesamfund, der til en
hver tid består af de Baptistmenigheder i Danmark, der bekender
Jesus Kristus som Herre og Frelser i overensstemmelse med Den
hellige Skrift, og som derfor sammen søger at opfylde deres fælles
kald til Faderens, Sønnens og Helligåndens ære”.
Andre udtryk for selvforståelse findes formuleret i information til
nye medlemmer. I 1945 kom der på Dansk Baptist Forlag i Køben
havn en lille "menighedsbog”, som de følgende år blev givet til alle
nydøbte. Det første afsnit i denne mindebog gælder menighedens stif
telsesdato, dens medlemstal på stiftelsesdagen og navnet på menig
hedens første forstander. Videre gøres der opmærksom på tidspunk
tet for afholdelse af menighedens forhandlingsmøder og indholdet af
disse. Først derefter fortælles noget om menighedens opgave: At for
kynde Jesu Kristi evangelium til frelse for mennesker, at døbe dem,
at forene dem med menigheden - og at opdrage dem til at leve et hel
ligt liv og gøre alt, hvad Jesus har befalet. I afsnittet: "Særlige for
hold i menigheden” gøres der rede for menighedstugt, afholdenhed,
hviledagen, ægteskabet og endelig, hvorledes man skal forholde sig
ved bortrejse fra menigheden.
I 1961 blev denne "menighedsbog” afløst af at være menigheds
medlem”, som i 1975 udkom i større format. I denne bog kaldes ind
ledningsafsnittet: "Menigheden er Guds gave til dig”, hvor den me
nighed beskrives, som den kristne gennem dåben er blevet en del af:
"Menighedens rigdom er ikke, at dens medlemmer er fortræffelige -
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rigdommen består i, at den tilhører Kristus og er genstand for Hans
kærlighed”. Efter at der er gjort rede for menighedens ledelse, næv
nes menighedens forhandlingsmøder, hvor den enkeltes ansvar for
menighedslivet understreges: "Menighedens opgave er først og frem
mest at være til for dens omgivelser. Den skal forkynde evangeliet og
forsøge at formidle Guds kærlighed”. Der lægges ganske tydeligt
større vægt på evangeliets gave end på krav til den enkelte kristne,
som det mere var tilfældet i tidligere udgivelser. Ligeledes er formu
leringerne udtryk for en mere udadrettet missionsholdning end tidli
gere.
Der er talrige andre områder, hvor udviklingen af vor selvforståelse
kommer til udtryk. Det vil fremgå af behandlingen af andre stofom
råder.

Dåb i Kristuskirken,
København, omkring
1946. Aage Baungaard
Thomsen (1910-1981)
ledede højtideligheden,
hvor 12 unge blev døbt.
Det var i den sidste store
fremgangsperiode for de
danske baptister.
Dåbsgudstjenester blev
betragtet som evange
liske møder, og til
strømningen var stor.
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Tal fortæller
De sidste 50 år har ikke været en periode med fremgang. Talmæssigt
er der tabt terræn. Ved udgangen af jubilæumsåret 1939 var det
samlede medlemstal godt 6.500 fordelt på 34 menigheder. I de følgen
de 15 år var der en jævn, beskeden fremgang, som nåede et højde
punkt i 1954 med 7.300 medlemmer fordelt på 40 menigheder. Siden
1954 har der været en næsten konstant nedgang i medlemstallet,
som ved jubilæet i 1989 er godt 6.000 fordelt på 44 menigheder.
Trods lavere medlemstal i dag end ved 100-års jubilæet, er antallet af
menigheder vokset fra 34 til 44. To menigheder, Langeland og Vantinge, blev så små, at de sluttede sig til større nabomenigheder. Tolv
nye menigheder blev optaget i vort samfund. Den første var Nazaræer-menigheden i Givskud, som gennem en årrække havde haft et
nært fællesskab med Baptistsamfundet og i 1940 blev en del heraf.

Givskud søndagsskole
1961. Dette billede
vidner om de store mu
ligheder, der lå i søn
dagsskolearbejdet også i
de mindre bysamfund på
landet. Fritidssam
fundets ændrede krav til
weekendens anvendelse
vanskeliggør nu søn
dagsskolearbejdet. I
jubilæumsåret synes
denne missionsgren
efter 125 års arbejde at
være i en svær krise.
Givskud menigheds
præst var dengang Bap
tistsamfundets senere
generalsekretær,
Gunnar Kristensen,
stående bagest til højre.

Tilkomsten af nye menigheder fandt sted i et par perioder. I årene
1947-1956 stiftedes 6 nye menigheder: I 1947 Østervrå og Viborg, i
1950 Fredericia, i 1951 Lyngby, i 1952 Karmelkirken i Aalborg og i
1956 Brovst. For alle disse menigheders vedkommende var der tale
om en venskabelig udskillelse fra en større menighed. Den anden pe
riode blev årene 1981-1987. Køgebugt-kredsen blev selvstændig me
nighed i 1981 efter at have været nylandsmissions-projekt. Året efter
stiftedes Holstebro menighed, og samme år blev Næstved-kredsen,
indtil da under Midtsjællands menighed, selvstændig. Endelig blev
Silkeborg menighed stiftet i 1987. Som i Holstebro var en af grunde
ne, at der flyttede nogle familier til, og de fandt sammen i et godt mis
sionsarbejde. Både i Holstebro og i Silkeborg er der indrettet kirke
bygning.
Midt mellem de to perioder blev Herlev-kredsen i 1963 udskilt fra
Kristuskirken i København som selvstændig menighed.

Statistik kan også fortælle noget om måder at drive mission på.
Blandt andet viser årbogens statistikker:
-at vi i 1939 havde 110 faste mødepladser og 78 andre mødeplad
ser,
-at vi i 1987 havde 71 faste mødepladser og21 andre mødepladser,
- at vi i 1939 havde 74 kirker, 8 andre ejendomme og 15 missions
telte,
— at vi i 1987 havde 67 kirker, 36 andre ejendomme, hvorafen del er
ungdomshuse, lejrbygninger og lignende.
Statistikken fortæller ikke noget om missionstelte senere end i 1974,
da 4 menigheder oplyste, at de havde telt. Lægprædikantfunktionen
er ikke blevet formindsket, som nogle måske ville formode. Tvært
imod er tallet næsten fordoblet gennem 50 år - til mere end 120.
Nogle tal fra årbøgerne fortæller om holdningsændringer i vort sam
fund. Indtil 1968 var der i årbogsstatistikken en rubrik for udeluk
kelse, som dog ikke havde været brugt siden 1961. Gennem 1940erne
forekom udelukkelse hvert år, flest i 1944, da 19 blev udelukket.
Også i 1950erne var rubrikken brugt hvert år, hvorefter denne prak
sis aftog - ja, tilsyneladende gik helt af brug. Et enkelt tilfælde af
udelukkelse har fundet sted et af de seneste år — men i dag hører det
til de sjældne undtagelser.
I 1939 havde Baptisternes Afholdsmission godt 3.300 medlemmer
fordelt på 25 menigheder, hvoraf 12 var tilsluttet kollektivt - med
den konsekvens, at medlemskab af de pågældende menigheder var
ensbetydende med forpligtelse til personlig afholdenhed. Denne form
for tilknytning har ikke eksisteret gennem de sidste mange år. Indtil
1943 havde Afholdsmissionen fremgang. Den nåede da sit største
medlemstal på knap 3.500 i 29 menigheder. Siden er tallet dalet
jævnt, så der ved jubilæet kun er godt 500 medlemmer i 24 menighe
der.
Et særligt udtryk for vor missionsindsats er vort kirkebyggeri. Som
nævnt har vi i 1989 syv kirker færre end i 1939. Men der er sket me
get inden for kirkebyggeri og indretning. Af de kirker og kirkesale, vi
råder over i dag, er halvdelen nybygninger eller huse, der siden 1939
er erhvervet og indrettet til menigheders brug. En halv snes kirker
har gennemgået om- og tilbygninger. Et par af vore store kirker blev
bygget i løbet af de første krigsår. Således blev kirken i Sæby indviet
i 1940 og "Ungdommens kirke” i Tølløse i 1943 som afløsning for det
gamle ”Elim” i Nr. Eskilstrup. Efter krigsårene fulgte en livlig byg
geaktivitet, idet der i 1950erne blev skabt en række nye kirker. I
Sønderjylland erhvervede menigheden den tidligere tyske skole i
Egernsund og indrettede den til kirkesal. Ingstrup menighed bygge
de to nye kirker, i Saltum 1952 og i Ingstrup 1956. Nexø kirke blev
indviet i 1955 som afløser for en bygning, der blev totalskadet under
russernes bombardement af Bornholm i 1945. I Giudsted, Vodskov,
Holbæk og Herlev blev der rejst nye kirkebygninger, mens kirkerne
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i Brovst, Brønderslev og Århus gennemgik store restaureringer og
fik tilbygninger. Et særlig interessant projekt var flytning af kirken
på Lolland, ca. 10 km. fra Roløkke til Nakskov. To ugers arbejdslejr,
tilrettelagt af ungdomsforbundet, var en god hjælp dertil. En lang
række menigheder anskaffede lejrgrund og -hus. Næsten halvdelen
af menighederne råder i dag over sådanne faciliteter.
Den livlige byggeaktivitet må betragtes som forventninger om
vækst, der dog kun blev sporadisk. Men den bragte også en ny stil,
hvad angår udseende og indretning af vore kirker, og for så vidt også
en ny forståelse af, hvad en kirkebygning er. Købnerkirken kom til
at danne skole for de følgende års kirkebyggeri, som også blev præget
af Ch. K. Gjerrild. Hertil kom, at nogle kirker blev beslaglagt af den
tyske værnemagt til militære formål. Af den grund blev det henstillet
til menighederne så langt som muligt at give vore bygninger et
egentligt kirkepræg med nadverbord dækket med bibel, lysestager
og blomster. Den åbne dåbsgrav blev almindelig i et flertal af de nye
kirker og i forbindelse med tilbygning og restaurering af de beståen
de. Prædikestolen måtte således flyttes til den ene side af kirkens
korparti. Alt dette gav anledning til teologiske spekulationer og de-

Tølløse Baptistkirke.
Indviet 1943.
Arkitekten var som i de
fleste senere byggerier i
Baptistsamfundet årene
derefter Ch. K. Gjerrild,
Århus. Med et tydeligt
forbillede i den fa år
tidligere opførte Sæby
Baptistkirke skabte
Gjerrild et helstøbt
kirkepræg også i landmenighedernes guds
huse. Det gamle mis
sionshuspræg var fra da
af helt forsvundet.
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I Herlev Baptistkirke Korskirken - der blev
indviet i 1959, er
symbolikken lige så
rammende som den
talende arkitektur.
Forkyndelse, omven
delse og efterfølgelse
læses fra venstre i
prædikestol, den åbne
dåbsgrav og nadver
bordet med den opslåede
Bibel samt nadver
sættet.

batter: Var det bestræbelser for at ligne Folkekirken? Betød det, at
Ordet blev sat til side i vore kirker og måtte vige pladsen for "sakra
menterne” - dåben symboliseret ved den åbne dåbsgrav og nadver
bordet, der ofte blev placeret i kirkens midterakse? Debatten stilnede
hurtigt af - for forkyndelsen af Kristus vil altid stå i centrum i vore
kirker og menigheder - uanset om prædikestolen står i højre eller
venstre side!
I det hele taget blev der gjort mere ud af både udsmykning og symbo
lik. Den reformerte puritanisme fik mindre og mindre plads. Nogle få
af vore kirker fik klokker. Holbæk og Broholmkirken fik "ægte” kir
keklokker og enkelte andre elektronisk udstyr til klokkeringning.
Nogle kirker fik mosaikvinduer. I sin præstetid i Jetsmark menighed
udførte Børge Berntsen en række julemotiver som glasmosaik i Pandrup kirkes vinduer. I Rønne blev kirkens vinduer forsynet med glas
mosaik i forbindelse med kirkens gennemgribende restaurering i
1978.1 Lyngby menigheds nye kirke fra 1967 blev korpartiet præget
af kunstneren Karl Heilesens løg-motiv: det iboende liv, der folder sig
ud og rækker mod lyset. Det samme motiv indgik i korpartiet i den
nye kirke i Vrå, som blev indviet i 1979. Karl Heilesen har ligeledes
udformet glasmosaikvinduer til kirkerne i Hvidovre og Hjørring. Af
anden kunstudsmykning skal nævnes det meget smukke relief i Immanuelskirken i Århus. Et ganske specielt kirkebyggeri foregik i
Brande, hvor arkitekt Chr. Christiansen gav udkast til en kirke, hvis
ydre og indre rummer et væld af kristen symbolik. Den blev indviet i

Det kunstneriske islæt i
baptistkirkerne har
historien tro fulgt den
calvinske tradition med
lyse, strenge linier uden
megen pynt.
Kirkerudeme i Pandrup
baptistkirke forblev en
undtagelse. Karl Heile
sen, kunstmaler og lærer
ved skolerne i Tølløse,
skabte med sit løgsymbol
en anvendelig dekora
tion for både kirkekor og
skolevæg.
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1974 og er blevet kendt verden over, idet den blev afbildet i talrige
udenlandske tidsskrifter og har haft besøgende fra mange lande.
Endnu en ting kendetegner kirkebyggeriet i de sidste 50 år. Der læg
ges større vægt på faciliteter til børne- og ungdomsarbejdet og til so
cial mission. Det kan være udtryk for en anden prioritering i vort ar- I
bejde end tidligere. I dag satses der mere på arbejdet blandt børn og
unge, hvor tidligere tiders evangelisation bestod i missionsuger og
teltmøder.

Brande baptistkirke.
Indviet 1974.
Det utraditionelle
kirkebyggeri tog ud
gangspunkt i menig
hedens eget engagement
i byggeriet. Fra marker
tilhørende menighedens
medlemmer hentedes
store kampesten, der
således både sym
boliserede medlemmer
ne som "menighedens
byggestene” og viste
forskelligheden i en
heden omkring Kristus.
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Vort engagement
Evangelisk og socialt engagement skal ikke beskrives hver for sig,
men er dybest set en enhed. To eftertryk ganske vist, men dog to si
der af samme sag. Selv hvor social indsats synes at udspringe af den
materielle nød, er årsagen til, at den kommer i funktion, den enkeltes
og menighedens møde med og grebethed af evangeliet.

Illegal og social indsats
I sin bog "Oprør mod Statskirken” skriver Aage Valbak (side 112113): ”Der foreligger ikke dokumentation for baptisternes (baptister
som samfund - gk) engagement i det undergrundsarbejde, der tog
fart fra 1943. Spredte udsagn tyder imidlertid på, at baptister (som
enkeltindivider - gk) gik ind i illegal virksomhed med samme andel
som den øvrige befolkning, fortrinsvis i informationsbranchen og ved
humanitær indsats”. Den sidste krigsvinter skete det ofte f.eks. ved
ungdomsmøder i Bethelkirken, Aalborg, at nogle dukkede op fra an
dre steder i landet - men de forsvandt ofte stilfærdigt, inden møderne
sluttede, og var sikkert engageret i, hvad der på den tid foregik "un
der jorden”. Nogle af de unge uddelte illegale blade. Enkelte var til
afhøring hos Gestapo. En enkelt, Egon Nielsen, forsvandt kort før
krigens afslutning, sandsynligvis under bombardement af en af de
større tyske byer. Han havde antagelig en ansvarsfuld opgave inden

Medarbejdere ved
Polenshjælpen 1946-47.
Af Baptistsamfundets
præster deltog bl.a.
Harry Dannemand
Sørensen (i midten) og
F. Bredahl Petersen,
(t.h.) samt det senere
missionærpar, Ruth og
Jens Haslund Thomsen,
(i midten til højre).
Bag Haslund står Sven
Toldam.
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for modstandsbevægelsen. Hans minde blev hædret ved årsmødet i
Hjørring i 1945 i forbindelse med en spejderparade.
Efter krigen blev de danske baptisters indsats ydet på to områder.
Flygtningehjælpen var et økumenisk foretagende, hvor F. Bredahl
Petersen fik ansvaret for den frikirkelige kirketjeneste i de tyske
flygtningelejre i Danmark. Tre baptistpræster, som selv var flygtnin
ge, gjorde en stor indsats i kirketjenesten: den lettiske Th. Kaulins og
to tyske, Hugo Strehlow og H. Klumbies. Dertil kom, at en halv snes
danske baptistpræster var anerkendt som flygtningepræster. Et be
tydeligt antal flygtninge blev døbt i forskellige af vore kirker. Polenshjælpen var et af de større projekter. I årene 1946-49 var over en halv
snes danske baptister involveret i dette hjælpearbejde for at distribu
ere fødevarer og medicin til sultne polakker. Arbejdet foregik i nært
samarbejde med Baptisternes Verdensalliance. Også blandt nødli
dende hollandske baptister blev der gjort en indsats. 327 hollandske
børn fra baptisthjem tilbragte 3 måneder i danske hjem, og der blev
sendt fødevarer til Holland.

Børnehjemmene i Hjørring
Marie Hylleborg Nielsen
1896-1973

Spædbørnehjemmet blev frem til 1949 drevet som en privat institu
tion, men da en ny børneforsorgslov ikke tillod private børneinstitu
tioner, overlod Marie Hylleborg Nielsen og Marie Thingbak hjemmet
til Baptistsamfundet, der ansatte den førstnævnte som forstanderin
de. I 1951 blev institutionen delt, Marie Thingbak overtog forstan
derstillingen på børnehjemmet, der fik navnet ”Bakken” og blev en
selvejende institution under de nordjyske baptisters kvindeforbund.
Bakken gennemgik et stort byggeprogram i årene 1979-80. Marie
Thingbak afløstes i 1966 som forstander af Preben Dahl. 11988 over
tog Ole Skagen stillingen som forstander. I 1971 blev den anden del
af den oprindelige institution - spædbørnehjemmet - omdannet til en
vuggestue, der siden har båret navnet ”Elsagervejens Vuggestue”.

Børne- og ungdomsarbejdet
Denne side af vor missionsindsats har altid været et væsentligt aktiv.
En stor del af tilgangen til vore menigheder kommer fra arbejdet
blandt børn og unge.
Marie Thingbak
1896-1975
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Om søndagsskolen blev det ofte sagt, at den er "menighedens plante
skole”. Dette er næppe tilfældet i dag, hvor søndagsskolearbejdet har
delt skæbne med andre arbejdsgrene: fremgang til engang i 50eme
og derefter tilbagegang. Ved udgangen af 1939 havde 33 menigheder
søndagsskole - kun Vantinge havde ingen. I disse søndagsskoler var
der knap 6.500 børn. Det højeste elevtal nåedes i 1952, nemlig 9.600.
Der var i disse en lærer for hver 10-12 elever. Søndagsskolens sidste
glansperiode oplevede vore menigheder i 50eme, da Per Nørgaard

1

En søndagsskoledag i
Nørresundby omkring
1958. De trofaste
søndagsskolebørn har
fået et eksemplar af
Johannes-Evangeliet.
Den store stab af
søndagsskolelærere i
baggrunden var almin
delig i de fleste
menigheder.

rejste som landssekretær. I 60erne lykkedes det for søndagsskolerå
det at skabe et omfangsrigt undervisningsmateriale, der blev brugt
langt uden for vort kirkesamfunds rækker. Bent Hendel var den
utrættelige arbejdskraft bag denne "Logosplan”. Ved indgangen til
1989 er der søndagsskole i 33 menigheder ud af 44. I disse er der 800
børn og 200 lærere - én til 4 elever - og et børnetal på kun 1/12 af tal
let i 1952.
En anden afdeling af vort børnearbejde med tilbagegang og derefter
omstrukturering er Juniorforbundet. I 1941 blev der på Jobs. Rød
vigs initiativ samlet et udvalg til drøftelse af det civile børnearbejde.
På ungdomsårsmødet i 1942 blev det vedtaget at oprette Danske

Juniorforbundets lejre
kunne endnu som ved
denne distriktslejr 11965
samle god deltagelse.
Indianerlejren ved Elsehoved afholdtes for de
midt- og sydjydske,
fynske og lollandske
juniorer. Bibelarbejde
med sigte på de unges
optagelse i menigheder
ne havde trods lejrens
tema en central place
ring i dagsprogrammet.
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Baptisters Juniorforbund. Allerede året efter kunne Jobs. Rødvig
meddele årsmødet, at forbundet talte 46 kredse med 1000 medlem
mer. I 1945 afløste Ib Rødvig sin far på posten som søndagsskole- og
juniorsekretær, og han virkede som sådan i 15 år. Ib Rødvig huskes
bl.a. for de landsjuniorlejre, som hvert fjerde år fra 1948 blev afholdt
forskellige steder i landet, den sidste på Øksedal i 1972. Medlemstal
let var da dalet så meget, at forbundet opløstes som selvstændig arbejdsgren og indgik i Ungdomsforbundet som en særlig klub-afde
ling.
Mens både søndagsskole- og juniorarbejde oplevede en periode med
fremgang indtil 50erne og derefter tilbagegang, var Spejderarbejdet
fremtidens arbejdsmetode. I 1948 antog korpset nye vedtægter og
grundlove, hvor spejderlov og spejderløfte blev korpsets arbejdsgrund
lag og spejderlilje dets logo. Denne udvikling såvel som spejderkorp
sets vækst skyldtes for en stor del H. C. Barkan. Han var "spejder par
excellence”, og hans indflydelse præger korpset endnu. I spejderkorp
sets 25. år lykkedes det at erhverve 15 tdr. land hede og skov ved
Sebbersund, hvor korpsets førertræningscenter "Øksedal” blev rejst.
Det har i årenes løb gennemgået en række udvidelser, så det i dag er
et velegnet aktiv for vort spejderarbejde. Ved udgangen af 1939 talte
de to forbund DBD og DBF tilsammen 600 medlemmer, mens den nu
værende spejderchef, Frank Korsbro, ved førerstævnet i 1989 med
delte, at korpsets medlemstal nu er over 2000.
For Ungdomsforbundets vedkommende blev der tale om en lignende
talmæssig udvikling som hos de fleste af vore arbejdsgrene: i jubilæ
umsåret 1939 talte DBUF over 2200 medlemmer, mens der i dag ar
bejdes for at holde medlemstallet over 1000. I 1946 præsenterede
DBUF et nyt projekt. "Baptisternes Ungdomsblad” blev afløst af det
spændende månedsblad "Dag over Danmark”, der skulle sælges i

Nørresundby spejder
sangkor 1967.
Dirigent: Bjarne
Thomdal. Ved festlige
anledninger i menig
heder og samfund
berigede spejderne ofte
samværet med horn
orkester eller som her
med sangkor. På denne
måde knyttedes natur
lige bånd mellem spej
derkreds og menighed.
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stort tal gennem kiosker, ved kolportering og lignende. Det blev kun
ved forsøget. Efter et par år blev ”Dag over Danmark” til ”Nat over
Nyrup”, som H. C. Barkan udtrykte det ved årsmødet. Ordspillet
hentyder til, at bladets redaktør, Orla Grarup, på det tidspunkt var
præst i Nyrup! Bladet blev derefter et egentligt medlemsblad, som i
1971 fik navnet ”Ung Baptist”. Ungdomsforbundet ansatte i mange
år rejsende sekretærer, der tjente vort kirkesamfund som evangeli
ster. Af disse må især nævnes Elvine Nørgaard, som døde efter få års
virke i forbundet, samt Carl Thomsen og Erling Nielsen. I sidstnævn
tes sekretærperiode begyndte ungdommen at afholde eget ungdoms
årsmøde i St. bededagsferien. Det første blev afholdt i 1962.
Ungdomsarbejdet har gennem årene modtaget impulser fra vidt for
skellige kilder. Det såkaldte 1968-oprør øvede sin indflydelse. Ung
dommen blev mere socialt bevidst - og mere kritisk indstillet. Det
kom blandt andet til udtryk ved årsmøderne i begyndelsen af 70erne,
hvor unge nogle år oprettede grupper, der bar årsmødets navn: ”Roskilde-gruppen” i 1970, ”Frederikshavn-gruppen” 1971, "Svendborggruppen” 1972 og så videre. Disse grupper så det som deres opgave at
holde et vågent øje med Baptistsamfundets udvikling for positivt at
kritisere dets beslutninger.
Der har altid været store udsving på skalaen for ungdommens selv
forståelse. I 1980erne er påvirkningen for en stor del kommet fra
tværkirkelige og parakirkelige grupper såsom Ungdom med Opgave
og Operation Mobilisering. Fra Sverige har Ørebromissionen sat
præg på vort ungdomsarbejde. Disse påvirkninger er blevet uddybet
gennem vinterlejre i Pandrup og sommerlejre på Holsterodde - Born
holms menigheds ungdomsgård - samt andre stævner og kurser.
Denne indflydelse påvirkede udviklingen på højskolen i Tølløse. I
1980erne søgte mange af vore unge til forskellige bibelskoler frem for
folkehøjskolen. Dette medvirkede uden tvivl til, at højskolen måtte
lukke, og det har ligeledes befordret en kritisk holdning hos nogle af
vore unge til samfund og menigheder.
For at styrke samarbejdet mellem disse børne- og ungdomsorganisa
tioner blev der taget flere initiativer. Således blev Baptisternes Fri
tids Union dannet i 1970. I samarbejde med Hjemmemissionen an
satte Fritidsunionen i midten af 80erne en familiekonsulent, idet
samarbejdet på tværs af de traditionelle organisationsskel trængte
til en styrkelse, ligesom menighedernes familiearbejde burde vær
nes. Første familiekonsulent blev Karin Lignel Christiansen.

Baptistsamfundets
f'ormænd
Laur. Jørgensen
1939-44
Johs. Nørgaard
1944-49
F. Bredahl Petersen
1949-55
Henry Gjerrild
1955-59
A. Baungaard Thomsen
1959-64
Carl Thomsen
1964-69
Svend Aage Hagstrøm
1969-73
Ove Jensen
1973-78
Erik Christensen
1978-83
Ole Jørgensen
1983-87
Leif Damkier
1987-
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Lærere og elever ved
afslutningen på prædi
kantskolen 1944-1947.
Stående fra venstre:
Jørgen P. Larsen,
lærer Gunnar Holm,
Frank Hjort,
Knud Wiimpelmann,
Jens Anker Jørgensen,
Børge Bech, Ib Rødvig,
Arnold Andersen,
Ame Pedersen,
Louis Løfdahl og lærer
L. C. Abildgaard.
Siddende fra venstre:
F. Bredahl Petersen,
Johannes Nørgaard,
Henry Gjerrild og
Alfred B. Pedersen,
organist i Kristuskirken,
alle undervisere på
prædikantskolen.
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Vore skoler
Frem til 1986, da højskolen blev nedlagt, var der i Tølløse en trestrenget skolevirksomhed: teologisk seminarium, eksamensskole og
folkehøjskole.
Samtidig med Baptistsamfundets 100-års jubilæum skete der et per
sonskifte på prædikantskolen. Ved P. Olsens død i 1938 overtog Hen
ry Gjerrild ansvaret for præsteuddannelsen. Fra 1942 var Johannes
Nørgaard forstander, indtil Erik Christensen i 1966 blev hans efter
følger. Straks efter Johs. Nørgaards tiltrædelse som forstander ind
ledte han en debat om skolens flytning til København - gentagne
gange satte den sindene i bevægelse. Ved årsmødet i 1962 blev denne
flytning vedtaget. Skolen skulle have lokaler i Kristuskirkens me
nighedsbygning på Woersåesvej. Men det lykkedes ikke at få vedta
gelsen gennemført, og i 1967 blev det besluttet at opføre nye bygnin
ger i Tølløse til skolen, som fra 1966 havde fået navnet "Baptistsam-

1

En undervisnings
situation under
Johannes Nørgaards
forstanderskab på
Prædikantskolen.
Holdet er fra 1954.
Fra venstre: Svend
Ryding, Erling Nielsen,
Ove Jensen, Johannes
Nørgaard, Holger
Kornholt og Niels Bjerg.

fundets teologiske Seminarium”. Siden 1939 har over 90 elever mod
taget teologisk uddannelse ved seminariet i Tølløse, og af disse har
langt over tre fjerdedele tjent i kortere eller længere tid som præster
i menighederne eller som missionærer i Burundi og Rwanda.
11980erne udvidede seminariet sine aktiviteter. Ved årsmødet i 1984
blev Bent Hylleberg kaldet til tjenesten som seminarielærer, og de
følgende år blev en række nye menighedsrettede projekter til: ”Leve
og vokse”-kurser for nydøbte, nygifte og andre målgrupper, ”Det
åbne Seminarium” med et stort antal fjernstuderende med videre.
Skolerne i Tølløse blev
også Baptistsamfundets
aktivitetscentrum. Alle
gode kræfter på de for
skellige skoleafdelinger
viste sig villige i
missionsarbejdet som
her ved et bibelkursus
på højskolen, 1956.
Fra højre ses siddende:
Højskoleforstander
Niels Anhøj, eksamens
skolens forstander,
Henry Gjerrild,
pastor Knud Nielsen og
prædikantskoleforstan
der Johannes Nørgaard.
Ved Nørgaards side
hans hustru Marie,
P. Olsens datter, som
med sit milde væsen,
skarpe vid og energiske
arbejdsindsats blev
Kvindeforbundets synlige
og usynlige grand-oldwoman.
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I årene frem til 1950 var de ydre rammer i Tølløse uændret siden byg
geriet 1928. I den trefløjede bygning var der prædikantskole, præli
minærkursus og højskole. Men behovet for plads trængte sig på, og i
1950 opførtes en ny bygning til eksamensafdelingen. Samtidig skete
der en deling af forstanderstillingen, idet Niels Anhøj blev valgt til
forstander for højskolen, mens Henry Gjerrild fortsatte som forstan
der for eksamensskolen. 11951 blev det vedtaget at oprette eftersko
le, og dermed skete der en vækst i elevtallet, der begrundede en ræk
ke byggeaktiviteter, så skolekomplekset i Tølløse i dag er omfatten
de. I 1967 blev Henry Gjerrild afløst af Asger Grarup som forstander
for efterskole og eksamensskole.
Mens elevtallet her voksede, fik højskolen, som nævnt ovenfor, sta
dig større problemer med at skaffe elever. 11972 brændte skolens ho
vedbygning natten mellem 4. og 5. februar. Branden medførte, at
højskolen lå stille frem til 1975, da Axel Grarup blev ny forstander.
Det første år blev der holdt højskole på Tølløse Slot, indtil genopførel
sen af skolens hovedbygning var tilendebragt. Axel Grarup blev i
1984 afløst af Knud Rønne Hansen, hvis forstanderperiode dog kun
blev kort. I 1981 var det på tale at lukke højskolen for at undgå et
stort underskud ved truende bortfald af statstilskud på grund af for
lille elevtal. Men på en ekstraordinær generalforsamling i Aalborg
fik højskolen så stærk opbakning - ikke mindst ved tegning af en ga
rantifond på kr. 300.000 - at det blev besluttet at fortsætte skolevirk
somheden. Det blev dog en kort frist. 11986 besluttede skolens besty
relse at lukke højskolen for ikke at risikere at påføre Baptistsamfun
det uoverskuelige økonomiske problemer.
Med Rebild Efterskole blev endnu en skolevirksomhed til. Det var
ikke Baptistsamfundet, som tog dette initiativ, men nu afdøde gods
ejer Aksel Horsens. Han testamenterede en stor grund til opret
telse af en kristen efterskole med fælles frikirkelig baggrund og
efterlod én million kroner til formålet. Rebild Efterskole blev indviet
i 1980, og nordjyske baptister udgør nu skolens bagland.

Mission i Afrika
Denne missionsgren har gennem alle årene været danske baptisters
"hjertebarn”. Da 2. verdenskrig brød ud, var vort trestrengede mis
sionsarbejde i Urundi (med kirke, skole og hospital) blevet stabilise
ret, og det var medvirkende til, at arbejdet kunne fortsættes af vore
missionærer gennem krigsårenes isolation. Lykkeligvis kunne de
dansk-amerikanske baptistmenigheder træde til med økonomisk bi
stand. Immanuel Fredmund formidlede gennem mange år denne
støtte. Omkring krigsudbruddet gik kristne fra Urundi over græn
sefloden til Rwanda, hvor missionsarbejdet i de følgende år voksede,
så menighederne i Rwanda i dag i medlemstal langt overgår menig
hederne i Burundi. Baptistsamfundet i Rwanda tæller 25.000 med-
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Dåbsgudstjeneste i
Musema, Burundi.
Ved de store vækkelser
Burundi og Rwanda
voksede menighederne
sig dér større end Det
danske Baptistsamfund
De økonomiske bidrag
til missionen fortsatte
også efter selvstændig
heden, og udgifterne til
denne virksomhed
oversteg oftest menig
hedernes bidrag til
Baptistsamfundets mis
sion i Danmark.

lemmer i 28 menigheder, i Burundi er der 11.000 medlemmer i 12
menigheder. Omkring 1960 begyndte en politisk opvågnen i Afrika.
Kolonitiden var ved at løbe ud. I 1960 overgik Belgisk Kongo fra ko
loniområde til selvstændig stat under navnet Zaire. Vore to missions
lande fik deres selvstændighed i 1962, og deres navne blev ”afrikaniseret” til Burundi og Rwanda. Også herhjemme ændredes terminolo
gien med en gradvis overgang fra "hedningemission” til ”ydremission”. Det kunne skabe pudsige sammenblandinger af udtryk som
f.eks. ved årsmødet i 1955, hvor årbogen refererer en ”Ydremissions
prædiken”, mens beretningen for "Hedningemissionen” blev forelagt
umiddelbart efter! Endnu før Burundi og Rwanda opnåede deres
selvstændighed, ændredes missionsarbejdets status, idet årsmødet i
1960 vedtog nye regler. Kernen deri var, at menighederne i Burundi
og Rwanda dannede selvstændige baptistsamfund, som derefter sam
arbejdede med Det danske Baptistsamfund.
Mens missionsarbejdet voksede stabilt i Rwanda gennem de sidste
årtier, opstod der fra tid til anden problemer i Burundi. Det alvorlig
ste gav sig udslag i en massakre i 1972, hvor et meget stort antal
mennesker mistede livet, først og fremmest ledende personer fra
hutu-stammen. Massakren ramte også vore menigheder. Man anta
ger, at op mod 3.000 af Burundis baptister omkom, heriblandt 4 af de
9 ordinerede præster. En tilsvarende massakre i 1988 fik ikke de
samme dimensioner, men skabte et stort flygtningeproblem, idet ad
skillige tusinder strømmede til Rwanda, hvor menighederne fik til
opgave at sørge for deres underhold. Her ydede såvel Folkekirkens
Nødhjælp som Baptistsamfundet en indsats. Et problem af en lidt an
den art opstod i Burundi i 1980erne, da samfundets représentant lé-
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Gogo Kofoed
1919Gogo Kofoed var
Kvindeforbundets for
mand 1971-1979.
På en rejse til Rwanda
og Burundi i 1974
modtog hun denne
Ibigeni - et symbolsk
bryllups- og gæsteredskab, som for de
afrikanske kvinder også
er et tegn på det kristne
fællesskab: ”Du spiser
aldrig alene. Din næstes
skål skal også være
fyldt!”
Gennem Ibigeni-projektet lykkedes det
Kvindeforbundet at
lønne en halv missionær,
der skulle undervise
afrikanske kvinder.
Danida kom til og
støttede projektet.
Hundredvis af kvinder
fik gennem dette projekt
undervisning i familie
planlægning, hygiejne,
håndarbejde og bibel
kundskab: "Uddanner
du én mand, uddanner
du en person, uddanner
du én kvinde, uddanner
du en hel nation”!
Gogo Kofoed blev
indvalgt i missions
komitéen i 1976, og blev
første kvinde i Baptist
samfundets præsidium,
hvor hun arbejdede
1978-1986 som
næstformand.

gal, Osias Habingabga, forsøgte et kup. Ved ændring af Baptistsam
fundets statutter prøvede han at skabe en slags biskoppelig kirke
med sig selv som øverste leder. Dette bevirkede, at de danske bapti
ster for en periode måtte holde deres tilskud tilbage.
Gennem årene har missionens udforming ændret sig en del. Kort
tidsmissionærer blev et nyt begreb, og nogle unge har tilbragt en pe
riode i Afrika som ”Tid-til-Gud”-arbejdere. Et nyt tiltag i missionsar
bejdet blev "projekter”. Mandsforbundets Operation Plov og kvinde
forbundets Ibigeni-projekt er eksempler på dette. Ligeledes ung
domsforbundets Urukundo-projekt, hvor ca. 30 unge i 1981 opholdt
sig en måned i Burundi og Rwanda. Her arbejdede de med at anlægge
vandledninger fra kilderne i bjergene til bopladserne.
Samarbejdet med de finske baptister har gennem årene været en
gave til vor mission. Også her har der været arbejdet med et større
projekt, nemlig et vandkraftanlæg.

Evangelisation i Danmark
Den anden verdenskrig, og hvad den skabte af forandringer, medfør
te også nye arbejdsformer og vilkår for missionsarbejdet i Danmark.
Endnu i krigsårene og de nærmest følgende år forblev missionsfor
merne de kendte, som menighederne var fortrolige med - teltmission
om sommeren og missionsuger om vinteren. Dem blev der holdt man
ge af, og nogle steder kunne der samles mange mennesker til mis
sionsuger. Måske fordi man ikke havde TV, aftenskoler og andre ting
at fylde fritiden med.
Nylandsmission er ikke noget nyt for baptister. Men i 1943 blev der
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taget et nyt initiativ. Baptistsamfundet ansatte Chr. Beck som
landsmissionær. Gennem tre år gjorde han en værdsat indsats med
forkyndelse og sang. Han havde evangelistens nådegave. Det samme
kan siges om Stephan Pedersen, som i de næste tre år frem til 1949
var ansat som nylandsmissionær. Gennem sin enkle forkyndelse nå
ede han mange med evangeliet. Han tog her anledning til at forbere
de unge til tjenesten som forkyndere. Hver sommer havde han en
ung medarbejder, som blev "prøvet af’ - sådanne fik et godt grundlag
af praktisk erfaring inden deres teologiske studier. I sommeren 1946
gjorde ungdomsforbundet et forsøg med nylandsmission. Fire unge
mænd med navnet "Firkløveret” tilbragte nogle uger, især i det syd
lige Jylland, med friluftsmøder, husbesøg og salg af det nye ung
domsblad "Dag over Danmark".
Missionsarbejdet i Køgebugt-området og i Tåstrup i 1970erne var
også et forsøg på nylandsmission. I Tåstrup blev Blåkildekirken
rejst, og Bjarne Willer blev ansat som nylandsmissionær her og i Kø
gebugt-området. Sidstnævnte sted blev det til menighedsdannelse,
mens Roskilde menighed opgav Tåstrup-kredsen og afhændede Blå
kildekirken i slutningen af 80erne. I Høje Tåstrup gør Baptistsam
fundet i samarbejde med de københavnske menigheder og Roskilde
menighed i disse år et nyt forsøg.
Evangelisation på en anden måde fandt sted gennem slutningen af
70erne og begyndelsen af 80erne i samarbejde med udenlandske bap
tister. Fra USA kom en del grupper, hovedsagelig fra Sydstatsbapti
sterne, og blev til megen inspiration i mange menigheder. Endnu er
det ikke lykkedes at sende grupper til USA på "partnerskabsmissi
on”, som denne udveksling er blevet kaldt. Det lod sig derimod gøre
på fælles nordisk plan i forbindelse med "Nordisk Baptist Samvirke”

Christian Beck
1888-1976
(til venstre)
Beck kom som ung fra
Frelsens Hær til baptist
menigheden i Rønne.
Hans rige evner som
sangevangelist udnyt
tede han gerne, og
missionsuger i menig
hederne med Chr. Beck
som taler blev altid
imødeset med store
forventninger.
Hans instrument var
guitaren. Tonen i lov
sangen i tiden efter
krigen blev netop til
lempet strengeinstru
menter, og "strenge
korene” var mange
steder et fast indslag i
gudstjenesten.
Stephan Pedersen
1903-1981
I den lille tryksag
"Fiskerens Søn” beret
tede Stephan Pedersen
om sin gudsfjendtlige
ungdom og om sin
dramatiske omvendelse,
der både gav ham et
stærkt livsgrundlag og
en god indgangsvinkel
til kirkefremmede i hans
opgave som nylandsmissionær.
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at foretage en række udvekslinger mellem de nordiske lande, hvor
også Ørebromissionen var med, og det blev til stor velsignelse mange
steder.

Nogle begivenheder
Baptisternes Verdens
Alliances kongres i
København 1947.
Det utroligt mangefar
vede skue af folkeslag,
klædedragter og hud
farve i København så
kort efter krigen kunne
ikke undgå at gøre
baptistnavnet kendt.
Kongressen blev holdt
under Onckens gamle
motto: "Hver Baptist en
Missionær”.

I omtalen af prædikantskolen nævntes en vedtagelse om at flytte
skolen til Kristuskirkens bygning på Woersåesvej i København. For
historien til dette er sagen angående Baptisternes Hus. Ved årsmødet
i 1944 fik et udvalg bemyndigelse til at sælge Baptisternes Hus i
Østersøgade. Et af motiverne var ønsket om bedre bygninger og et
tilbud fra Københavns Magistrat om en hjørnegrund på Nyropsgade
i Københavns centrum. Baptisternes Hus blev solgt i februar 1945,
og de følgende år blev der arbejdet med planer om et nyt - indehol
dende et missionshotel, et ungdomscenter, lokaler til forlag, eventu
elt boghandel, samt kontorlokaler til Baptistsamfundet. Men planer
ne om et nyt Baptisternes Hus måtte efterhånden opgives. Intet ville
lykkes - heller ikke på Woersåesvej.
Baptisternes verdenskongres blev afholdt i KB-hallen i København
1947. Det var en stor opgave for de danske baptister så kort efter kri-

gen. Kongressen havde ca. 5.000 deltagere. Det blev en stor oplevel
se, og det vakte genlyd i det danske samfund. Pressen var vågen,
ikke mindst på grund af det kontroversielle - f.eks. et hotels afvis
ning af en amerikansk baptist, fordi han var sort. Eller da ønsket om
at afholde kongressens festgudstjeneste i Grundtvigskirken blev af
vist. Pastor Oluf Olsen, der gav afslaget, betegnede anmodningen
som en "taktløshed”. På kongressens afslutningsdag blev den nævnt
i Danmarks Radio af pastor Paul Nedergaard, som i en transmitteret
gudstjeneste rettede et stærkt angreb på baptisterne.
Kort efter kongressen opnåede Baptistsamfundet statsanerkendelse.
Efter nogle års debat om betimeligheden af at søge derom blev den en
realitet i 1952. Privilegiet, som fulgte, var adgang til at forrette kir
kelige handlinger med borgerlig gyldighed. Pligten eller byrden, som
fulgte med, var kirkebogsføringen, der gjorde præsterne til "tjenestemænd”.
En ny salmebog så dagens lys i 1960 til afløsning af den, som havde
været i brug siden 1916. Mere passende blev dennes levetid ca. en ge
neration - frem til jubilæumsåret 1989. Tanker om at skabe en fæl
leskirkelig salmebog i lighed med svenske kirkers var med i overve
jelserne, også fra folkekirkelig side, men tiden dertil var ikke inde.
Periodens litterære produktion var i øvrigt flerstrenget. Især Johs.
Nørgaard og K. Kyrø-Rasmussen arbejdede teologisk og udgav flere
bøger i perioden. Arne Jensen og Niels Anhøj tog sig af de historiske
udgivelser, idet sidstnævnte også skrev flere bøger af opbyggelig og
folkelig karakter. Knud Wumpelmann forfattede den første egentli
ge lærebog til undervisning i kristendomsklasserne.
Oprettelse af et sekretariat blev nu gennemført. Ved årsmødet i 1954

Knud Wumpelmann
1922(til venstre)
De danske baptisters
første generalsekretær
fra 1963-1980.
I årene 1980-1989
ønskede Baptist World
Alliance at gøre brug
af ham som europasekretær for European
Baptist Federation.
Knud Wumpelmann har
bl.a. skabt en særdeles
god kontakt til baptister
i Østlandene og virket
gennem myndigheder
dér til lempelse af de
kirkelige arbejdsvilkår.
1989 blev Knud
Wumpelmann nomine
ret som præsident for
Baptisternes Verdens
Alliance 1990-95.
Arne Jensen
1898-1956

'i

Pastor Arne Jensen
påtog sig i 1953 på
opfordring fra Ung
domsforbundet at skrive
baptisternes historie i
Danmark. Forskellige
tilløb havde været gjort
siden P. Olsens og Søren
Hansens værk fra 1896,
men resultaterne var
sparsomme.
Arne Jensen havde tid
ligere udgivet biografier
om Julius Købner og
O. N. Føltved, og han
skrev skuespillet
"Nybrud” om for
følgelsestiden i
Danmark. Opgaven var
stor, og Arne Jensen
døde midt i dens løsning.
Historien frem til 1864
blev udgivet efter hans
død.
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slog F. Bredahl Petersen til lyd for ansættelse af en missionssekre
tær. Der gik nogle år, inden idéen slog an. 11963 blev det besluttet at
ansætte en generalsekretær, som fik til opgave at være bindeled mel
lem menighederne og missionskomiteen, at administrere de beslut
ninger, som årsmøde og missionskomite vedtog, og at varetage kon
takten til offentlige myndigheder. Knud Wiimpelmann blev samfun
dets første generalsekretær og tjente som sådan i 17 år, indtil han i
1980 blev kaldet til sekretær for Europæisk Baptist Føderation. Gun
nar Kristensen afløste Knud Wiimpelmann. Men arbejdet voksede,
så der måtte ansættes endnu en sekretær, der fik ansvar for ydremis
sionsarbejdet. Det blev Jørgen Krabbe-Sørensen. Sekretariatet hav
de de første år til huse på Marsalavej på Amager, men blev senere
flyttet til Købnerhus - jubilæumskomplekset fra 1939.
125-års jubilæet i 1964 blev fejret både i menigheder og hjem. Forud
for jubilæet blev der et par år udsendt bibelstudier under navnet ”Jubilæumsplanen”. Selve jubilæumsdagen den 27. oktober blev fejret
ved en fest i hjemmene efter en idé udformet af Orla Grarup. Ud
gangspunktet var jødernes påskefest, hvor den ældre generation for
talte den yngre om Herrens udfrielse af sit folk i fortiden. Denne af
ten blev der brændt ’jubilæumslys”, som blev solgt i menighederne
til fordel for hjemmemissionen.

Jubilæumsårsmødet
1964 i København.
Festlighederne ved 125års festen blev afholdt i
Polyteknisk Lære
anstalts festsal.
På podiet sidder fra
venstre:
Baptistsamfundets
formand Aage Baungaard Thomsen (19101981), næstformanden
Carl Thomsen (19161969) og årsmødets
sekretær Kjell KyrøRasmussen (1920-1986).
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Baptisternes anden
synode i 1984 i Tølløse.
Åbningsgudstjenesten.
Forrest fra venstre:
Borgmester Chr. Niel
sen, medlem af Tølløse
baptistmenighed, pastor
Kjell Kyrø-Rasmussen,
Tølløse, og Baptist
samfundets formand,
Ole Jørgensen, Odense.

To årsmøder af særlig karakter blev gennemført i 1976 og 1984 som
forsøg på at grave dybt i vort fælles trosgrundlag. Dette var ikke sket
i en årrække på årsmøderne, hvor tiden blev brugt til missionsdrøf
telser og forhandlinger, men ikke til teologisk arbejde. Begge synoder
blev afholdt i Tølløse på K. Kyrø-Rasmussens initiativ med det for
mål at ”gå vejen sammen”, som det græske ord "synode” kan over
sættes. Forud for de egentlige synodedrøftelser arbejdede menighe
derne med bibelstudier over de emner, der kom til behandling. Fra
begge synoder blev samtalerne samlet i hver sin bogudgivelse.

Vore omgivelser
Det vil næppe være forkert bedømt, at mens Baptistsamfundet tidli
gere havde et vist pietistisk præg, er udviklingen gået i retning af
større åbenhed med dertil hørende forståelse for den omgivende ver
den.
Forholdet til statsmagten har flere sider. Vor modtagelse af stats
anerkendelsen i 1952 var noget positivt. Vor brug af forpligtelseser
klæringer ligeså - med stor betydning for menighedernes økonomi.
Men der har gennem årene været problemer, som det har været nød
vendigt at arbejde med - nu og da at protestere imod. Gennem vort
medlemskab af Evangelisk Frikirkeråd har det været muligt at bear
bejde problemer af kirkeretslig art - f.eks. benyttelse af folkekirker
ved baptistbegravelser på steder, hvor der ingen baptistkirke findes.
Et særligt problem var spørgsmålet om baptistlæreres adgang til re
ligionsundervisning i folkeskolen. Flere gange har der været rørt ved
problemet. I 1963 blev der ved årsmødet vedtaget en henvendelse til
daværende undervisningsminister Helweg Petersen om at tage
skridt til afskaffelse af diskrimination af frikirkelige lærere, men det

337

Mens det danske
parlamentariske system
bestod af to kamre,
sad to baptister i
Landstinget H. O. Anhøj fra 19341936, valgt af Venstre,
og O. H. Malchau,
konservativt medlem
1939-1953. Sidstnævnte
år blev Landstinget
nedlagt ved grundlovs
ændringen.

gav intet resultat. I maj 1971 rettede Niels Anhøj en appel til baptist
lærere, som følte denne diskrimination, om at tage en tur ind til un
dervisningsministeren. Anledningen var den nye seminarielov i
1966, som indeholdt en bestemmelse om, at alle lærerstuderende
skulle tage eksamen i kristendomskundskab med påfølgende ret til
at undervise i faget. Men denne bestemmelse havde endnu ikke i
1971 løst problemerne for dem, der havde taget eksamen på et tidli
gere tidspunkt. Sagen blev først endeligt løst ved den nye skolelov i
1975, hvorefter Folkeskolen blev en institution uden binding til Fol
kekirkens evangelisk-lutberske trosgrundlag.
Mens mange baptister har været særdeles aktive i lokalpolitik, har vi
ikke markeret os særlig stærkt i landspolitik. Mens der i vore rækker
har kunnet tælles adskillige sogneråds- og byrådsmedlemmer og der
iblandt mange borgmestre, har vi - siden Jens Jensen-Bælum i be
gyndelsen af århundredet - ikke haft folk i folketinget før i 80eme, da
Ole Stavad og Knud Glønborg blev valgt.

Kirkevandringer blev
periodens mest talende
proklamation af ønsket
om kirkens enhed blandt
de kræfter i kirkerne,
der ønskede at fremme
den økumeniske tanke
om kirkens mission og
enhed samt kirkernes
ansvar for skaber
værket. Her ses biskop
Henrik Christiansen i
forreste række fra ven
stre ved en økumenisk
kirkevandring i Aalborg
1987. Bag ham pastor
Jens Christensen,
Karmelkirkens
menighed.
Biskop Henrik
Christiansen var for
mand for Det økume
niske Fællesråd 19831989 og var både som
sådan og i sit daglige
virke et forbilledligt
eksempel på de positive
resultater af samarbejde
og samtale på tværs af
konfessionsskel.
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Forholdet til andre kirker kunne stadig være anspændt. I begyndel
sen af 1940erne blev der i Aalborg arrangeret store møder, hvor bl.a.
Peter Rasmussen debatterede med Anker Bliddahl, dengang sogne
præst i Gunderup. Han kom ved den lejlighed med bemærkningen, at
hans største glæde, når han engang kom i Himmelen, ville være at gå
rundt og skyde baptister, så de ikke kunne gnave de små frugtknop
per af Vor Herres vinstokke! Men forholdet til Folkekirken er i dag
stort set uden spændinger. Frikirkeligt blev det især til et godt sam
arbejde med Missionsforbundet - dels blev vore forlag i 1981 slået
sammen til Føltveds Forlag, dels samarbejder de to kirkesamfund til

gavn for de lokale menigheder omkring tilrettelæggelse af den kirke
lige voksenundervisning. Endelig er nogle få studerende fra Mis
sionsforbundet blevet optaget på vort teologiske seminarium.
I 1939 blev Det Økumeniske Fællesråd i Danmark stiftet. Mens vi de
første år måtte nøjes med repræsentation gennem Frikirkerådet, har
vi siden 1948 været selvstændigt medlem. Ligeledes har vi været ak
tivt med i Kirkernes Verdensråd fra stiftelsen i 1948. Et par gange er
der stillet forslag om at afbryde denne forbindelse, men uden at det
vandt tilslutning. Siden begyndelsen af 80erne har vi parallelt her
med engageret os i Lausanne-bevægelsen både herhjemme og inter
nationalt. I sommeren 1989 besøgte pave Johannes Paul II Dan
mark. Fra Folkekirken var mange kritiske og ønskede ikke at tage
del i fælles arrangementer. Hos os gav vort mellemkirkelige udvalg i
en pressemeddelelse udtryk for glæde over besøget og hilste paven
velkommen som en broder i Kristus.

Vor teologi
Baptistsamfundet består af menigheder, som er vidt forskellige - og
hver af disse består af mennesker, der er lige så vidt forskellige. Og
endelig har vi altid bekendt os til den enkeltes ret til selv at finde
sandheden i lyset afskriften og vejledt af Helligånden. Men generelt
er der ingen tvivl om, at vore holdninger har bevæget sig i retning
mod det mere åbne og vidt favnende.
I løbet af perioden vandt det åbne nadverbord indpas i alle vore menigheder, sidst i Sindal menig
hed - og først i 1965 efter en fø
lelsesladet debat. Mens det for 2030 år siden var sjældent, at uordinerede forrettede nadver, sker
det jævnligt i dag.
Den favnende holdning slog også
igennem i dåbssynet med indfø
relsen af det overførte medlem
skab. Gennem et par år i 1950erne redigerede K. Kyrø-Rasmussen de danske baptistpræ
sters blad ”Ad Pastores”. Heri
skrev pastor Arne Jensen i 1953
om sin beklemthed ved at døbe
mennesker, for hvem barnedåben
havde en vis betydning, og han
slog til lyd for at indføre ”det åb
ne medlemskab”. Gennem tiden

Kjell Kyrø-Rasmussen
1920-1986
Et omfattende engage
ment og en stor idérig
dom karakteriserede
Kyrø’s indsats i Baptist
samfundet, som han
prægede mere end de
fleste gennem de sidste
25 år - både teologisk,
hymnologisk og
økumenisk.
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Skønt kunst og kristen
dom sjældent hos bap
tisterne fik lov at arbejde
sammen, fandtes
talenterne dog. Rasmus
Mogensen er tidligere
omtalt. På Seminariet i
Tølløse findes billed
huggerens smukke
"Bedende Kvinde”.
Anderledes brug blev
der gjort af grafikeren
Harry Holm, Købnerkirkens menighed.
Gennem flere genera
tioner leverede han
julemærker, blad- og
bogillustrationer samt
råd og vejledning om
samme med usvigelig
god smagfuldhed og sans
for detaler. Her ses
Seminariets logo.
Inskriptionens latinske
tekst betyder: Sæden er
Guds Ord.
Fra Kristuskirkens me
nighed kom tegneren
Sven Toldam, hvis helt
anderledes kunstneriske
talent også er blevet
flittigt brugt i
Baptistsamfundet.
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har der været brugt flere betegnelser for et barnedøbt menneskes
eventuelle optagelse i en baptistmenighed uden at skulle døbes med
troendes dåb. Ved prædikantmødet i 1966 holdt K. Kyrø-Rasmussen
et foredrag om "Associativt medlemsskab — Guds vilje eller baptistisk
svaghed?” Associativt medlemskab var i hans foredrag identisk med
åbent medlemskab, men egentlig betegner det den praksis, at et
menneske, som tilhører en anden frikirke, af f.eks. geografiske årsa
ger bliver medlem af en baptistmenighed, men samtidig beholder sit
medlemskab i den oprindelige menighed. Efterhånden begyndte nog
le menigheder at arbejde med spørgsmålet. I 1967 var emnet på en
plan for de københavnske baptistmenigheders aftenskole, og i 1970
havde Fredskirkens menighed det til afstemning. Det blev vedtaget
med én stemmes majoritet, men på grund af ringe fremmøde undlod
menigheden at indføre ”det åbne medlemskab”. Senere har Bent
Hylleberg udformet begrebet "overført medlemskab” som udtryk for
den praksis, at et menneske overføres fra et kirkesamfund til et an
det på grundlag af den dåb, som allerede har fundet sted — spædbørnsdåb eller bekendelsesdåb. I året for den anden synode - 1984 vedtog den første danske baptistmenighed at indføre "overført med
lemskab”. Det var Århus, og kort efter fulgte Tølløse samt endnu et
par menigheder. Ligesom med det åbne nadverbord gik det ikke helt
stille af. Nogle fa valgte at udtræde af menighedernes fællesskab i
protest, andre flyttede deres medlemskab til nabomenighederne,
hvor det overførte medlemskab ikke var praksis. Andre igen beholdt
deres plads i menigheden, men gav udtryk for sorg og beklagelse. På
samfundsplan har sagen ikke frembudt de store problemer.

PRÆSTE
UDDANNELSE

Barne velsignelsen vandt langsomt indpas i de fleste af vore menighe
der de første årtier af perioden. I 1952 skrev K. Kyrø-Rasmussen en
artikel i Baptisternes Ugeblad om "Spædbørnene og vi”. Samme år
fremsatte han i præsternes blad ”Ad Pastores” et forslag til ritual for
barnevelsignelse. Mange var betænkelige. I en menighed var sagen
til debat på forhandlingsmødet i anledning af 2-3 barnefødsler. Drøf
telsen sluttede med en vedtagelse om, at barnevelsignelsen ikke måt
te praktiseres i gudstjenesten, men den henvistes til menighedsmø
det, hvor den skulle finde sted "uden brug af nogen form for ritual”.
Mange frygtede, at baptisterne var ved at indføre en barnedåbslig
nende handling! I dag er barnevelsignelse almindelig i de fleste af
vore menigheder, hvor den altid finder sted i gudstjenesten.
Folketinget vedtog i 1947 loven om kvindelige præster, der gav anled
ning til, at kvinder kunne søge embede i Den danske Folkekirke. Der
gik en årrække, inden Baptistsamfundet fik kvindelige præster. I
årene 1964-66 tjente Anna Valbak Andersen som præst for Thylands
menighed, men ønskede ikke at lade sig ordinere. Først i 1981 blev de
første to kvindelige baptistpræster ordineret. For tiden har 5 menig
heder kvindelige præster. Selv om enkelte har givet udtryk for be
tænkelighed eller uvilje herimod, er den generelle holdning i høj grad
positiv.
Den karismatiske fornyelse opstod omkring 1960 i USA, hvor en ræk
ke præster inden for forskellige kirkesamfund, heriblandt den katol
ske kirke, oplevede noget af det, som Pinsebevægelsen har stået for
gennem det meste af dette århundrede. I Danmark fik bevægelsen
fodfæste omkring 1970, først blandt en kreds af folkekirkepræster og
katolske præster. Men tilsyneladende vakte den ikke straks opsigt i
vore kredse. Først fra 1972 omtaltes den jævnligt i "Baptist”. Bevæ
gelsen er blevet meget forskelligt bedømt. Nogle gik varmt ind for
den, mens andre tog afstand. I nogle menigheder skabte den svære
problemer, som i enkelte tilfælde førte til splittelse. Dette skyldtes en
overbetoning af de åndelige nådegaver, som gav sig udtryk i en "sor
tering” af kristne. Det er næppe den karismatiske fornyelses hold
ning, men en tendens hos nogle, som ikke forstod at finde den sunde
balance.
Har vort bibelsyn ændret sig gennem de sidste 50 år? Der har vel al
tid været spænding mellem forskellige opfattelser af Skriftens væsen
og dermed beslægtede spørgsmål om vor forkyndelses indhold og
vore evangelisationsmetoder med mere. Også i 80erne mærkes så
danne spændinger - ved årsmøder, prædikantmøder og i mødet mel
lem generationerne. Men selv om vore formuleringer forandres og
vore arbejdsformer ændres, så ændrer det aldrig vor bekendelse til
Kristus som Frelser og Herre og vor binding til Skriften som grund
lag for vor tro og vort virke.
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En ny tid
Ved fejringen af Baptistsamfundets 150 års jubilæum finder en ræk
ke personskift sted. Fra januar 1989 tiltrådte Ole Jørgensen som ny
generalsekretær. Fra september 1989 overtog Bent Hylleberg tjene
sten som rektor ved det teologiske seminarium, og i 1990 tiltræder
Ole Lundegaard som lærer sammesteds. Vort ugeblad "Baptist” står
over for redaktørskifte, men det har været vanskeligt at finde en af
løser for Arnold Andersen. Og fra sommeren 1990 har Asger Grarup
opsagt sin stilling som forstander for skolen i Tølløse.
Nye mennesker har det i deres hånd at forme en ny tid. Tiden foran
os ved vi ikke meget om bortset fra, at den møder os med nye opga
ver, og at vi fremdeles er i Guds hånd og under Hans ledelse. Om vi
tager imod opgavernes udfordring og lader os lede af Gud, vil være af
gørende for, om Det danske Baptistsamfund skal opleve sit 200 års
jubilæum.

Gennem mange år brugte
danske baptister
Harry W. Holms kirke
rude fra Købnerkirken som officielt
bomærke.

342

I anledning af 150års jubilæet udskrev missionskomitéen en konkurrence om et nyt logo
for Baptistsamfundet. Vinder af denne blev Karl Heilesen med hosstående
opstandelseskors. Dette bomærke er også udført i glasmosaik - og sidder som sådan i
korpartiet i Hjørring baptistkirke.
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Medlemsstatistik 1839-1989
Set over lOårs perioder
havde P. Olsen ret,
når han sagde:
"Vor Historie synes
ligefrem at sige os, at
Væksttider indad og
Væksttider udad
skal skifte for os”.
Sandheden i dette ud
sagn afspejles også
i vor beskrivelse af perio
den 1839-1939.
Men set i det lange
perspektiv over hele
perioden fremkommer
dette billede ikke.
Medlemstallet var
således jævnt stigende,
indtil tilbagegangen
satte ind efter den
115. fødselsdag i 1954.
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Folketal i millioner

Baptister

A ntal danskere pr. baptist

-

-

25 år

1864

1,7

1700

1000

50 år

1889

2,2

2700

800

1900

2,4

3900

600

75 år

1914

2,8

4200

650

100 år

1939

3,8

6500

600

125 år

1964

4,7

7200

650

150 år

1989

5,1

6100

825

- absolutte tal

Årstal

1,2

Baptistsam fundets alder

1839

Det danske Baptist
samfunds medlemstal set i forhold til den
danske befolkning.

Det danske Baptistsamfund opnåede i 1954 det største medlemstal
nogensinde, i alt 7300 medlemmer. Det var - set i forhold til befolk
ningstallet samme år - 600 danskere for hver dansk baptist. Samme
tilslutning blev opnået allerede omkring århundredskiftet, blev tabt
op imod 75års jubilæet i 1914, men genvundet til lOOårs jubilæet i
1939. 150års jubilæet i 1989 vil blive fejret med en tilslutning i befolk
ningen, der svarer til situationen efter den lange stilstandsperiode op
imod 50års jubilæet i 1889 - ca. 800 danskere for hver baptist i Dan
mark. I ovenstående statistik er Hertugdømmernes baptister ikke
medregnet i 1864.
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litteraturfortegnelse
Den foreliggende udgivelse er skabt ud fra studier af primærkilder. Historieudvalget har
ikke fundet det meningsfyldt at forholde sig til tidligere baptisthistoriske udgivelser og til
tag til sådanne, hvorfor disse kun betragtes som sekundærkilder.
Almene fremstillinger af det danske folks og den danske folkekirkes historie er anvendt
som baggrund for baptisthistorien og vil ikke særskilt fremgå af litteraturlisten.
Kilderne til selve baptisthistorien findes primært i Baptistsamfundets arkiv i Tølløse. Det
te arkiv er gennemgået af forfatterne. Kilder dækkende flere perioder nævnes kun første
gang, de anvendes. Samlingen indeholder følgende afdelinger:
I: Historisk afdeling.
Bogudgivelser, avisartikler, dokumenter, vedtægter, medlemsbeviser, ordina
tionsbeviser, jubilæumsskrifter.
Om baptistsamfundets historie er tidl. udgivet:
Hansen, Søren
De danske Baptisters Historie.
ogP. Olsen:
Kbhv. 1896.
Jensen, Arne:
Baptisternes historie i Danmark indtil 1864.
Kbhv. 1961.
Moegreen, G. W.
De danske Baptister gennem 76 Aar.
og P. Olsen:
Kbhv. 1914.
II: Apologetisk og dogmatisk afdeling.
Forsvars- og angrebsskrifter. Læreskrifter.
III: Traktatafdeling.
Udenlandsk trykte. Danske af baptistisk herkomst. Andre danske traktater.
Kolportage virksomhed.
IV: Brev-og korrespondanceafdeling.
Originale breve fra danske baptister. Rundskrivelser mellem danske baptist
menigheder. Udenlandske skrivelser. Dansk-amerikansk korrespondance.
Korrespondance fra komitéer til menigheder.
V: Afdeling for periodiea.
Missionsblad for døbte Christne Menigheder 1854-56.
Den danske Evangelist 1857-1885.
Evangelisten 1886-1914.
Baptisternes Ugeblad 1915-1968.
Baptist 1969Børne- og ungdomsblade. Organisationernes periodiske udgivelser.
VI: Billedsamling.
Portrætter, bygninger m.m.
VII: Homiletisk samling.
Prædikensamlinger.
VIII: Biografier og dagbogsafdeling.
Af disse er flg. udgivet i bearbejdet form:
Anhøj, Niels:
Morten Jørgensen Toldam fortæller.
Brande 1980.
Anhøj, Niels:
Bogen om P. Olsen. Kbhv. 1971.
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Broholm, August:
Føltved, O.N.:

Hylleberg, Bent:
Hylleberg, Bent:

Guds fodspor på min vej. Kbhv. 1971.
Dagbøger I, II og III, 1842-56.1 og II udg. af Henry Pe
tersen i "Kirkehistoriske Samlinger”, 1977.
III foreligger maskinskrevet i transskription af Henry
Petersen.
Førsters breve. Brande 1984.
P. C. Mønster. Brande 1978.

Derudover bør nævnes:
Rymker, F. L.:
Dagbøger 1850-1888.
IX: Skoleafdeling.
Søndagsskole. Hverdagsskole. Missionsskole og Prædikantkursus. Højskole.
X: Sanglitteratur.
Salme- og sangbøger. Lejlighedssange. Korsange. Børne- og ungdomssange.
XI: Statistisk afdeling.
XII: Protokolafdeling.
Menighedsmedlemsprotokoler. Forhandlingsprotokoller. Konferentseprotokoller 1866-1902.
Baptisternes Aarbog 1903-1988.
XIII: Reklamer og bekendtgørelser.
XIV: Dansk-amerikansk afdeling.
Akter vedrørende de danske baptister i Amerika. Inddelt som herværende
arkiv.
Udgivet:
Lawdahl, N. S.:
Fredmund, I.
og Broholm, A.:

De danske Baptisters Historie i Amerika.
Chicago 1909.
Seventy-Five Years of Danish Baptist Missionary
Work in America. Philadelphia 1931.

XV: Programafdeling.
XVI: Landsorganisationer og Ydre Mission.
Søndagskole. Ungdomsforbund. Ungdomshjemmet. Spejderbevægelse osv.
XVII: Regnskabsafdeling.
XVIII: Fonetisk afdeling.
Lydoptagelser af baptistprædikanter o.a.
Kun særligt vigtige kilder med hjemsted i Baptistsamfundets arkiv anføres i det følgende.
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1839-1864
I:

Utrykte primærkilder:
A: Det danske Baptistsamfunds arkiv, Tølløse:
Nærværende fremstilling bygger på forfatterens to tidligere studier i denne
periode - bogen om baptismens pionér "P. C. Mønster”, Brande 1978, og bogen
’Tørsters Breve”, Brande 1984, der gengiver dennes missionsrapporter fra
perioden 1848-1865. Der henvises derfor til disse fremstillingers udførlige noter
og den her anførte litteratur. Herudover skal kun følgende nævnes:
Føltved, O N.:

Hansen, A. M.:
Jørgensen, R.:
Købner, J.:

Referat af Foreningskonferencen 1852
(i Aalborg Menighedsprotokol 1848-56).
Referat af Foreningskonferencen 1855.
Dagbøger og breve.
Brev til Anders Madsen Hansen, 1858.
Breve til Marius Larsen, 1880erne.
4 breve til menigheden i Aalborg, 1852.

B: Oncken-Archiv, Hamburg:
Oncken.J.G.:
Kassebog vedr. brug af tilskud fra "Baptist Board of
Foreign Mission”, Boston 1838-1852.
C: Wiberg-Arkivet,Stockholm:
Wiberg, A.:
Den wibergske Brevsamling. Breve til/fra Norge (XI,
1-133) og Danmark (XI, 134-157), 1848-73.
II:

Trykte primærkilder:
A: Det danske Baptistsamfunds arkiv, Tølløse:
”En Conferentse af danske Baptister”, Nakskov 1863.
Larsen, Niels:
"Baptist-Missionsblad”, 1851.
Mønster, A. F.:
”De første danske baptister og den danske presse”, ca.
Olsen, Svend:
100 originale udtog fra den københavnske presse i
1840erne samt fra "Nordisk Kirketidende”, "Dansk
Kirketidende” og "Dannebroge” m.v. i perioden 183866.

Sørensen, Peder:
Westerby.Chr.:

”Nød og Hjælp", Kjøbenhavn 1860.
"Levende Vandstrømme af Livets Kilde”, 1851-52.

"Cancellie-Placat angaaende den baptistiske Sect i Danmark. 27.12. 1842”.
"Menigheds-Budskabet. Festnummer i Anledning af De danske Baptisters
50-Aars Jubilæum”, Kjøbenhavn 1889.
B: Oncken-Archiv,Hamburg:
Oncken, J.:
”Revival of Religion in Denmark of the Baptist Churches in that Country", London 1841.
"Missionsblatt der Evangelisch-Taufgesinnten 1844-65”.
"Protocolle der Conferenz-Verhandlungen", Hamburg 1849, 1851, 1854, 1857,
1860 og 1863.
"Urkundliche Erklårung der Deutschen Baptisten-Gemeinden
Beschuldigungen gegeniiber”, Hamburg 1861.
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C: Wiberg-Arkivet, Stockholm:
Westin, G.:
”Brev från och till den svenska Baptismens Banbrytare” i ”Ur den svenska folkvåckelsens historia och tankvårld” III, 1 & 2, Stockholm 1933-34.
Wiberg, A.:
”Den christne Kirke”, Kjøbenhavn 1863.
D: American Baptist Historical Society, Rochester:
Baird, R.:
"Visit to Northern Europe”, New York 1841.
Hinton, J. H.:
"Letters written during a Tour in Holland and North
Germany”, London 1851.
Hoby.J.:
"Narrative of a Visit to Christian Brethren in Ham
burg and Copenhagen”, London 1844.
Jørgensen, L.:
"Amerika og de Danskes Liv herovre”, Kjøbenhavn
1865.
Annual Report of the American and Foreign Bible Society, New York 1840-42,
1869.
The Baptist Magazine, London 1839-48.
The American Baptist Magazine, 1835-45. Derpå The Baptist Missionary
Magazine, Boston 1846-64.
The Sailors Magazine and Naval Journal, New York 1840-52.
E: Øvrige trykte primærkilder:
Block, J. V.:
"Christeligt Folkeblad”, 1847-48.
Clausen, N. H.:
"Om Kirketvang ved baptistfødte Børns Daab”,
Kjøbenhavn 1845.
Dyrholm, J.:
"En Røst i vor bevægede Tid ...”, Odense 1852.
Eiriksson, M.:
"Om Baptister og Bamedaab”, Kjøbenhavn 1844.
Faber, N.:
"De anabaptistiske Bevægelser i Danmark”, Odense
1842.
Hamburger, T.:
"Gjendaab eller Daab”, Odense 1865.
Koch.P.C.:
"Øre-Sund”, 1857-1860.
Kold.Chr.:
"Koids Skoletanker”, udgivet af E. Skovrup,
Odense 1944.
Martensen,H.:
"Den christelige Daab betragtet med Hensyn paa det
baptistiske Spørgsmaal”, Kjøbenhavn 1847.
Snow, E.:
"One Yearin Scandinavia”, Liverpool 1851.
Sørensen, R.:
"Hvad er den hellige, almindelige Kirke?”, Kjøbenhavn
1841.
Sørensen, R.:
"Mit Levnedsløb”, Kjøbenhavn 1847.
"Den Vestslesvigske Tidende”, jan-marts 1858.
"Ny Collegial-Tidende”, 3/1843.
"Primitive Church Magazine”, London 1841-67.

1864-1889
I:
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Utrykte primærkilder:
A: Det danske Baptistsamfunds arkiv, Tølløse:
Afsærligt anvendte kilder fra perioden bør nævnes:

Broholm, August:
Christoffersen,
Anders:
Hansen, Niels:
(Hesselbo)
Hansen, Søren:
Hansen, Søren:
Jensen, N. P.:
Koch, Theodor:
Købner, Julius:
Larsen, Marius:
Larsen, Marius:

4 breve til N. P. Jensen 1887-1889.
Eskildstrup mgh.: Håndskrevet beretning om de første
år i Tølløse menigheds historie.
Om de første baptister i Danmark. Notater skrevet som
ældre i USA (ca. 1890).
70 breve til Marius Larsen. 1872-99.
Rettelser og Anmærkninger til anden Udgave af
"Troens Stemme”. 2 hæfter.
Breve i perioden 1885-1887 (kopibog) til M. Larsen og
medlemmer af missionsselskabet i Amerika.
Brev til A. Wiberg 10.4. 1868 (om Købner).
Breve til forskellige (ca. 30) 1865-83.
Tale ved Mindefesten i Christuskapellet 11. juni 1906
på 100-årsdagen for Julius Købners fødsel.
26 breve til N. P. Jensen 1881-1889.

B: Oncken-Archiv,Hamburg:
Købner, Julius:
Breve til hustru. 1876-77. 31 stk.
Købner, Julius:
Brev til Marius Larsen 19. nov. 1879
Købner, Julius:
Brev til den amerikanske-tyske missionskomité
26. febr. 1883.
Warren, Jonah:
Brev fra American Baptist Mission Union til Julius
Købner dateret 15. maj 1868.
Burger-Eyd von Julius Johannes Wilhelm Købner 25.11.1835, Hamburg.
Burgerprotokoll no. 38 Anno 1836, Fol. 765. Name: Julius Købner.
Købners lommebog med prædikentabel for årene 1874-77.
C: Kristuskirkens arkiv, Baggesensgade, København:
Protokol over præster og lægfolk m. billeder.
Forhandlingsprotokol for menighedsmøder, Kristuskirken, 1865-1913.
(Alt tidligere destrueret).
Marius Larsens prædikensamling. Ukatalogiseret.
11:

Trykte primærkilder:
A: Det danske Baptistsamfunds arkiv, Tølløse:
Herfra skal især nævnes:
Wiberg, A.:
Svar paa Lektor Waldenstrøms Skrift: Barnedaabens
Historie. København 1882.
Broholm, August:
50 Aars Statistik for de danske Baptistmenigheder
1839-1889.
Kvartalssange. Søndagsskoletekster 1886-1890.
Larsen, Hans:
Om Tilbagegang eller Frafald fra Naaden. 1867.
Hansen, Niels:
Hedelærken om Forudbestemmelsen. Ribe 1870.
Hansen, Niels:
En Lille imod en Stor. 1866.
Hansen, Søren:
57 breve til Marius Larsen 1870-1883 gengivet ved
Købner, Julius:
Evald Holm i uddrag i Baptisternes Ugeblad 1929.
2 små skrifter mod N. P. Grunnet. 1878 og 1879.
Schmidt, P. P.:
Oliebladet 1877-86 (derefter "Vægteren” 1887-1935 og derpå "The Watchman”
1935-58).
De gamle Stier 1880. Om Roskilde Præstekonvent.
Skrifter om striden mellem Altona-Menigheden og modermenigheden
i Hamburg. 1871-74.
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B: Oncken-Archiv, Hamburg:
Købner, Julius:
Købner, Julius:
Købner, Julius:
Købner, Julius:
Lehmann, Joseph:
Scheve.E.:

Manifest des freien Urchristenthums an das deutsche
Volk. Hamburg 1848.
Die Glaubenstimme der Gemeinde des Herrn.
Hamburg 1849.
Das Lied von Gott. Hamburg 1873.
Reform der Gemeindeversammlungen. Elberfeld 1882.
Geschichte der deutschen Baptisten. Hamburg.
1 1896, II 1900.
Lebensbild von Julius Kobner.
(In Die Rheinische Traube 1891-1892).

Auszug aus dem Protokoll der Bundes Konferens gehalten von der vereinigten
Gemeinden getaufter Christen (Baptisten) 1863, 1867, 1870, 1876,1879, 1882
og 1885.
Statistik 1878 et 1888 der Vereinigten Gemeinden getaufter Christen.
Missionsblatt der Evangelisch-Taufgesinnten 1865-1878, fra 1879 ”Der
Wahrheitszeuge”, 1879-1889.
Der Pilger 1866-1868. (Organ for de syd- og midttyske baptistmenigheder).
Quarterly Report of the German Baptist Mission nr. 1-51.1858-1870 (udlånt af
British Museum).
C: American Baptist Historical Society, Rochester:
A Baptist Bibliography. The life of Julius Koebner. By Edward C. Starr.
Vol. 13 pg. 155 ff. 1968.
The Baptist Missionary Magazine, Boston 1865-1889.

1889-1914
Utrykte primærkilder:
A: Det danske Baptistsamfunds arkiv, Tølløse:
Herfra bør især nævnes:
Cour, Poul la:
Brev til P. Olsen, 1892.
Hansen, Søren:
Brev til N. Larsen, 1895 (om hverdagsskoler).
Brev til P. A. Holm, 1879 (om kvindelige missionsarbejbejdere/prædikanter).
Jensen, N.P.:
Grundrids af den kristelige Troeslære (dupi.),
Chichago 1886.
Olsen, P.:
Breve til/fra Ina Toldam Olsen 1907-1936.
Ca. 150 breve - især fra forlovelsestiden indtil 1926.
II:
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Trykte primærkilder:
A: Det danske Baptistsamfunds arkiv, Tølløse:
Andreasen, W.:
Haandbog for De forenede Baptist-Menigheder i Dan
mark, København 1902.
Bakkeby, Johs.:
Gennem Tvivl, København 1913.
Broholm, A.:
Tre Aar i Afrika 1888-91, Kjøbenhavn 1897.
Broholm, A.:
Kinjila og Kifwa, København 1902.
Hylleberg, B.:
Jubilæumskirken i Århus. Immanuelskirkens forhi
storie i USA 1906-12 (manus 1981).

Olsen, P. og
Larsen, L. C.:
Ongman, J.:

Maanedsskrift til Oplysning for Kristne, Holbæk
1902-04.
Kvindens Ret til at forkynde Evangelium, Rønne
1897.

Begravelsesritual for De danske Baptister, København 1897.
Elevskrift. Udgivet af Gistrup-Tølløse Højskoles Elevforening, 1907ff.
5 Aars Avis Udklip med Nyheder og Artikler om De danske Baptister,
1897-1902.
Avisudklip om Baptisterne i Danmark, 1903-1919.
B: American Baptist Historical Society, Rochester:
Jenssen-Tusch, H.:
Skandinaver i Congo, Kjøbenhavn 1902-05.
Congo News Letter, 1931-35,1951.
Hilsen fra Baptisterne i Danmark til De dansk-norske Baptistmenigheder
i Amerika, 1906.
The Baptist Home Mission Monthly, Boston 1878-1909.
The Baptist Missionary Magazine, Boston 1889-1909. Derpå Missions 1910-1914.

1914-1939
I:

Utrykte primærkilder:
A: Det danske Baptistsamfunds arkiv, Tølløse:
Larsen, L. C.:
Brev til P. Olsen, 193(?).
Westergaard, N. C.:
Forelæggelse af Skolesagen ved Aarsmødet 1926.

II:

Trykte primærkilder:
A: Det danske Baptistsamfunds arkiv, Tølløse:
Vor Tid og vor Opgave, København 1929.
Holm,F. B.:
Pinsevækkelsen, København 1926.
Jutlander, G.:
Tungetalen, bibelsk, historisk og psykologisk belyst.
Jutlander, G.:
København 1926.
Baptisternes Ungdomshjem. København 1919.
Jørgensen, H.J.:
Baptisterne i Danmark. Radioforedrag 1933.
Nørgaard, J.:
Helligåndens Komme og Kraft, Holbæk 1934.
Nørgaard, J.:
Hovedpunkter af den kristne Troslære. Holbæk 1925.
Olsen, P.:
Martin Luther og hans Reformation, Holbæk 1917.
Olsen, P.:
I den almægtiges Skygge, I Guds Naades Solskin og
Pedersen, Gotfr.:
De evige Arme. Aalborg 1929-20 (om muhamedaner
missionen).
Religionsundervisning for ældre Børn.
Pott, Karl:
Aalborg 1916.
Den Helligaands Fylde og den Helligaands Daab. Sæby
Rødvig, Johs.:
(1926?).
Toldam, M. Jørgensen: Helligaandens Gerning - dens Omfang og Enhed.
København 1924.
Toldam, M. Jørgensen: Baptisme, Sæby 1927.
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Avisudklip vedrørende Baptisterne i Danmark, 1920-37 og 1937-47.
De danske Baptisters Missionsfond, Kjøbenhavn 1914.
5 Aar i Mandatstaten Urundi, Holbæk 1933.
10 Aar i Urundi, Holbæk 1938.
Israels Vogter, 1928-1943.
B: American Baptist Historical Society, Rochester:
Nørgaard, Jobs.:
A Survey of the Baptist Work in Denmark from 19201950, i "Chronicle”, The Journal of The American Bap
tist Historical Society. 1950.
Missions, Boston 1926.

1839-1939
Trykte sekundærkilder:
A: Danske kilder:
Andersen, Lars:
Anhøj, Niels m.fl.:
Bjømer, Anna Larssen:
Broholm, August:
Christensen, Hans:
Christensen, T.:
Elmquist, Th.:
Gøtzsche, J.:
Hvidt, Kristian:
Hvidt, Kristian:
Hylleberg, Bent:
Jensen, Hans:
Kristensen, E. T.:
Kristiansen,
Henrik:
Larsen, Emil:
Nørgaard-Højen,
P. (red.):
Nørgaard, Johannes:
Olsen, Ina T.:
Pedersen, Gotfr.:
Petersen, F. Bredahl:
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Erindringer fra mit Liv. Holbæk 1911.
De halvtreds år i Tølløse. 1928-78. Holbæk 1978.
Teater og Tempel. Kbhv. 1935.
En banebryder for bibelsk Sandhed. Julius Købners
liv og gerning. Kbhv. 1906.
Minder. Holbæk, ca. 1900.
Baptister i Sydvestvendsyssel indtil 1865.
Aalborg (dupi.) 1986.
Den Evangelisk Alliances Historie i Danmark.
Kbhv. 1919.
Livsrørelser. Kjøbenhavn 1924.
Flugten til Amerika eller Drivkræfterne i masse
udvandringen fra Danmark 1868-1914. Århus 1971.
Danske veje vestpå. Kbhv. 1976.
Ordination og indvielse i Det danske Baptistsamfund
(i "Under bøn og håndspålæggelse”. Anis 1989).
Vækkelses- og frikirkesangen i det 19. og 20.
århundrede. Århus 1972 (dup!.).
Ole Veed-Fald, Vejle 1918.
Det danske Baptistsamfunds forhold til det økumeni
ske arbejde i perioden 1931-1959. Tølløse 1987 (dupi.).
Historiske studier over kirkelige og frikirkelige bryd
ninger. København 1965.
På enhedens vej. Bidrag til den økumeniske
bevægelses historie i Danmark i det 20. århundrede.
Anis 1989.
På vej til en livsopgave. Kbhv. 1964.
Erindringer om M. Jørgensen Toldam og Hustru
(dupi.), ca. 1941.
Min Rejse til Færøerne 1899. Kbhv. 1945.
Danmarks Frikirker. Kbhv. 1954.

Rasmussen, J. P.:
Thyssen, A. Pont.:
Valbak, Åge:
Vedder, Hans:
Westerby, C.:
Vig, P. S.:

Samfundsdannelse og Organisation blandt baptisterne
i Danmark. (I ”Jul 1939”, Baptisternes julehæfte).
Vækkelsernes Frembrud i Danmark i første halvdel
af det 19. århundrede. I-VII. Kbhv. 1960-77.
Oprør mod Statskirken. Kbhv. 1984.
Baptisternes Historie. En kortfattet fremstilling.
På dansk ved P. Olsen. København 1894.
Guds Naade og Barmhjertighed. Chicago ca. 1879.
Danske i Amerika. Chicago 1908.

"Bølger, der bærer”. Indenlandsk Sømandsmissions Forlag. Kbhv. 1952.
”Carey og Hedningemissionen 1792-1892.” Den danske Literatur-Komité 1892.
Kirkehistoriske Samlinger”, 3.R.Vbd. (Baptistsagen i årene 1844-47), 4.R.Vbd.
(Aktstykker vedr. baptistsagen) og 6.R. IV bd. (De hellige brødre).
"Morgenstjernen” (Mormonlitt.), Salt Lake City 1882-84.
B: Tyske kilder:
Baresel, Ruth:
Donat, R.:
Donat, R.:
Reisinger, K :

Julius Kobner sein Leben. Kassel 1900.
Wie das Werk began. Kassel 1958.
Das Wachsende Werk. Kassel 1960.
Aus der Anfangszeit des Kopenhagener Baptismus og
Kierkegaard und Kobner. Begge artikler i Hilfsbote,
Kassel 1939.

C: Engelsk-amerikanske kilder:
A History of the Baptists. New York 1887.
Armitage, Th.:
The Baptist Evangelical Society - an early Victorian
Breed.G. R.:
Episode, The Fauconberg Press, Dartfort 1988.
A History of the Danish Baptist Mission in
Hagstrøm, Sv. Aage:
Ruanda-Urundi 1928-1957. Zurich 1958 (dupi.).
The Atlantic Migration 1607-1860. Boston 1940.
Hansen, M.L.:
Seamen’s Missions. Their Origin and early Growth.
Kverdal, R.:
California 1986.
Homeward to Zion, Minneapolis 1977.
Mulder, W.:
D: Skandinaviske kilder:
En frikyrklig Banbrytare. (F. O. Nilsson).
Bystrbm, J.:
Stockholm 1911.
En baptismens banbrytare. (Julius Købner).
Moden, K.A.:
Stockholm 1946.
En Kulturbild från 1800-talets religiosa Brytningstid.
Nordstrom, N.J.:
Stockholm 1926.
Anders Wibergs Lif och Verksamhet. Stockholm 1889.
Stadling, J.:
History of the Baptists in Norway. Chicago 1933.
Stiansen, P.:
Den kristna Friforsamlingen i Norden.
Westin,G.:
Stockholm 1958.

1939-1989
Historiske og teologiske udgivelser - i udvalg
Niels Anhøj: Kongressens ekko i dagspressen. I "Baptisternes syvende Verdenskongres”.
Baptisternes Forlag 1948.
Niels Anhøj: Korset og det moderne menneske. Baptisternes Forlag 1950.
Niels Anhøj: Himmelstormeren. Et moderne menneskes troskrise.
Baptisternes Forlag 1953.
Niels Anhøj: Frikirkernes menighedssyn set i forhold til folkekirkeprincippet.
I "Danmarks Frikirker”. Evangelieforlaget 1954.
Niels Anhøj: Så længe det er dag. Evangeliets forkyndelse for vor tids mennesker.
Baptisternes Forlag 1961.
Niels Anhøj: Rejsebreve fra Færøerne. Om Brødremenigheden. Baptisternes Forlag 1967.
Niels Anhøj: Bogen om P. Olsen. Baptisternes Forlag 1971.
Niels Anhøj m.fl.: De halvtreds år i Tølløse. Udgivet af Skolerne og elevforeningen 1978.
Niels Anhøj: Morten Jørgensen Toldam fortæller. Føltveds Forlag 1980.
Børge Bech: Baptisternes Afholds-Mission 1913-1963. Baptisternes Forlag 1963.
Per Beck: Det danske Baptistsamfund, en demokratisk minoritetskirke.
Institut for Statskundskab, Århus Universitet 1979.
Jacques Blum: Frivillighed og hemmelighed. Føltveds Forlag 1976.
August Broholm: Guds fodspor på min vej. Forlaget Fraternitas 1976.
Hans Emming: Midt i Afrika. Baptisternes Forlag 1963.
Henry Gjerrild og William Pedersen: Urundi-dage. Udgivet af De danske Baptisters
Hedningemissionsselskab 1948.
Henry Gjerrild (red.): 25 år i Urundi. Udgivet af De danske baptisters
Hedningemissionsselskab 1954.
O. Grarup og Kirsten Nørgaard: J. H. Rushbrookes Liv og Virke.
Baptisternes Forlag 1947.
Knud Rønne Hansen: Sol og skygger over Afrika. Baptisternes Forlag 1971.
Knud Rønne Hansen: Mennesker i Afrika. Baptisternes Forlag 1977.
Bent Hylleberg: "Én dåb”. Teoltryk, Århus Universitet 1978.
Bent Hylleberg: P. C. Mønster. Føltveds Forlag 1978.
Bent Hylleberg: Førsters breve. Føltveds Forlag 1984.
Bent Hylleberg: Ordination og indvielse i Det danske Baptistsamfund.
I "Under bøn og håndspålæggelse”, Anis 1989.
Torsten Højberg: Én dåb og ét legeme. Føltveds Forlag 1975.
Peter Ibsen: Mod strømmen. Træk fra vækkelsestiden. Eget forlag 1965.
Erik V. Ipsen: Spejderår. Baptistspejdernes virke gennem 25 år.
Baptistspejdernes Korpskontor 1955.
Arne Jensen: Julius Købner. Baptisternes Forlag 1947.
Arne Jensen: En Nybrudsmand. Baptisternes Forlag 1948.
Arne Jensen: Baptisternes historie i Danmark - indtil 1864. Baptisternes Forlag 1961.
Henrik Kristiansen: Det danske Baptistsamfunds forhold til det økumeniske arbejde i
perioden 1931-1951. Tølløse 1987 (dupi.).
K. Kyrø-Rasmussen: Dåben — et sakramente? I "Dopet och forsamlingen”, Stockholm
1957.
K. Kyrø-Rasmussen: Frihed, broderskab og efterfølgelse. Baptisternes Forlag 1963.
K. Kyrø-Rasmussen: Hvad skal vi med kirken? Baptisternes Forlag 1967.
Elvine Nørgaard: Vis ungdommen vej. Baptisternes Forlag 1953.
Johannes Nørgaard: Den kristne dåb. Baptisternes Forlag 1944.
Johannes Nørgaard: Baptisme, vejen opad og fremad. Baptisternes Forlag 1947.
Johannes Nørgaard (red.): Baptisternes syvende verdenskongres i København 29. juli - 3.
august 1947. Baptisternes Forlag 1948.
Johannes Nørgaard: Det danske Baptistsamfunds Historie. Kampen for religionsfrihed.
Baptisternes Forlag 1952.
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Johannes Nørgaard (red.): Guds ord i slægternes gang. Baptisternes Forlag 1957.
Johannes Nørgaard: På vej til en livsopgave. Baptisternes Forlag 1964.
Johannes Nørgaard: Kirkekrisen. Påskekrisen og den kristne kirkes identitetskrise.
Forlaget Fraternitas 1971.
Per Nørgaard: Skriftsynet og forkyndelsen. 1 "Bibelsyn og bibeltro’.
Frikyrkliga Studieforbundet, Stockholm 1966.
F. Bredahl Petersen (red.): Danmarks frikirker. Evangelieforlaget 1954.
Henry Petersen: Føltveds dagbøger I + II, i "Kirkehistoriske Samlinger 1977”
og III, duplikeret udgivelse.
C. RendtorfT: William Carey. Pionermissionæren under dansk flag. Lohses Forlag 1943.
Johannes Schneider: Den nytestamentlige menighed. På dansk ved Johannes Nørgaard.
Baptisternes Forlag 1943.
Åge Valbak: Oprør mod statskirken. Danske baptisters opbrud i normer og social adfærd
gennem 150 år. Billesø & Baltzer 1984.
Knud Wiimpelmann: Vi tror. Kristendomskundskab for unge. Baptisternes Forlag 1966.
Knud Wiimpelmann: Baptistsamfundene i Rwanda og Burundi.
Baptisternes Forlag 1968.
Baptistsamfundets synode 1975: Vækst og åbenhed. Føltveds forlag 1976.
Baptistsamfundets synode ’84. Føltveds Forlag 1984.

Emneregister
Missionsarbejdet
Afholdsmission 39, 65,102-103, 200, 222223, 254, 258-259, 283, 319.
Bøme- og ungdomsarbejde:
Børnehjem 254, 324-325.
Juniorarbejde 252-253, 284, 288,
325-326.
Kristendomsundervisning 69, 213,
288-289.
Spejderarbejde 288-289, 326-327.
Søndagsskolearbejde 37, 68, 98, 109,
125,128-129,133, 142,174-175, 212214, 252-253, 284, 325.
Ungdomsarbejde 130-131,178-179,214215, 252-253, 281, 284, 286-287, 322,
326-327, 333.
Fællesmission og lokalmission 100-106,
164-165, 170-171, 203, 210, 222, 248251, 282,310-312, 332-333.
Jødemission 74, 300-301.
Kvindemission og kønsrolledebat 13, 39,
66-67,105, 111, 132-133,180-183, 200,
228-229, 240, 244, 254, 290-291, 341.
Litteraturmission 36-38, 51, 70-73, 79,
122-125,130, 190-192, 215, 220-221,
266-267, 284-285, 292-293, 298, 335.
Lægmandsmission 14, 237, 255, 278-279,
290.
Organisationsformer:
Det tyske Forbund 36, 150-157.
Den danske Forening 36, 156, 316.
Det danske Baptistsamfund 316.
Konferencer, årsmøder, komitéer og
vedtægter 36-37, 50-51,166, 202-204,
316,337.
Radiotransmissioner 293.
Sang og musik 38-39, 78, 120-123, 259,
267,280-281,284,335.
Skolemission:
Efterskole 330.
"Enhedsskolen” 260, 264-265.
Hverdagsskoler 41, 68-69, 90, 99, 126127,172-173.
Højskole 127-128,140, 145, 161, 186187, 216-217, 260-261, 264, 294-296,
300, 304.
Missionsskole, prædikantskole,
teologisk seminarium 36,60-61,92,107,
140-147, 184-185, 217-219, 261-263,
298-304, 328-330.
Præliminær(real)kursus 294
Studenterkursus 294

Socialmission 162, 222-223, 235, 246-247,
254-255, 283.
Teltmission 234-235, 278, 319, 332.
Ungdomshjemmet i København (238),
254, 256-257, 287, 334.
Ydremission/hedningemission 36, 74-75,
150-151, 158, 188-189, 224-225, 246247, 268-269, 302-303, 312, 330-332.
Teologiske emner
og kirkelige handlinger
Begravelse 23,119,198-199, 230, 337.
Bibelsyn 14-16,19, 54, 194-195, 272-273,
341.
Dåbssyn:
Barnedåb 17, 20, 35, 48, 54, 64, 67,90,
172,193-195, 309.
Barnevelsignelse 67, 213, 304, 310, 341.
Gendåb 21-22, 24-25, 35, 54-55, 59.
Troendes dåb 16, 22, 226, 276-277, 304,
340-341.
Tvangsdåb 20, 28, 40-41.
Fuldkommenhedslære 30, 57.
Karisrnatikere 341.
Konfirmation 22-23, 33,118.
Medlemsoptagelse 22, 117,120, 316, 340.
Menighedstugt 28, 37, 64-65, 108, 110111,116-118, 200, 227, 278, 311, 316.
Nadver 22, 26, 28, 48-49, 54, 64-67, 90,
116,226-227, 339.
Teologisk profil 28,38,48,60,82,116,192193, 204, 208, 226-227, 272-274, 304305,310-312, 320-321.
Trosbekendelser 22, 36, 42, 48-49, 116,
156-157,226, 304.
Udvælgelseslære/forudbestemmelse 4849,68,112-116,192, 273.
Vielse (ægteskab) 23, 30, 41, 50, 118-119.
Kirkelige retninger
Adventisterne 88, 136, 196.
Brødremenigheden/herrnhuterne 14,18.
Calvinisme 96, 114, 192, 273.
Den apostolske Kirke 242.
Evangelieforsamlingen 276.
Frelsens Hær 161.
Grundtvigianisme 54, 88, 134-135, 138,
162,196, 232, 242, 264, 274, 306.
Haugianerne 34,188.
Indre Mission 54, 88,134-135,162, 194196, 232, 242, 264, 274, 306, 312.
Jehovas Vidner 273.

Katolikkerne 27, 236,274-275, 293.
Lutherske frimenigheder 56, 88.
Luthersk Missionsforening 88.
Metodistkirken 136, 212, 236, 276, 284,
293.
Missionsforbundet 88,136-137, 212, 276,
284,338.
Mormonerne 11, 44-46, 55, 76-77, 92,116117.
Oxfordbevægelsen 242, 282, 304-305, 310.
Pinsemissionen 161,276-277, 310, 341.
Tidehverv/Barthianismen 242, 304-305,
341.
Mellemkirkeligt samarbejde
Amerikansk komité 150-157, 208.
Baptisternes Verdens Alliance 208-209,
334.
Dansk Søndagsskoleforening 212, 284285.
Det økumeniske Fællesråd 307, 339.
Evangelisk Alliance 50, 55, 89, 95, 135,
137,232-233, 275, 306-307.
Frikirkerådet 306-307, 312.
Kirkernes Verdensråd 306-307,312,339.
Skandinavisk samarbejde 209, 246, 333334.
Kulturelle og politiske holdninger
Darwinisme 195.
Demokrati 22, 40, 88,102, 232, 274, 312.
Folkeforbundet 240.
Frikirkelige læreres adgang til embeder i
folkeskolen 41, 231, 308-309, 337-338.
Kunst 246, 270, 301, 320, 340, 342-343.
Pacifisme 138.
Religionsfrihed 20-24,26,28,39-44,41,58.
Socialisme 88,195, 228-229, 240.
Statsanerkendelse 78-79, 205, 217, 230231, 242,292, 308, 316, 335, 337.
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Navneregister
De anførte sidetal fra bogens hovedafsnit
(side 12-314) henviser til opslag; navnet
forekommer enten på den anførte side el
ler den næste, eventuelt begge sider. Side
tal i O henviser til randbemærkninger med
foto.
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1868 - læs: 1867
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dets politiske leder.
Side 236: Hovedteksten, 10. linie fra oven:
oplæste J. Jørgensen - læs: oplæste H. J. Jørgensen
Side 241: Randbemærkningen om Ove Rode:
1867-1833 - læs: 1867-1933
Side 268: Hovedteksten, 6. linie fra neden:
Ruth Melkær - læs: Ruth Melkjær
Side 286: Randbemærkningen, 4. linie:
Gistrup 1922-24 - læs: Gistrup 1924-26
Side 328: Hovedteksten, 6. linie fra oven:
Fra 1942 - læs: Fra 1943
Side 330: Hovedteksten, 16. linie fra oven:
indtil genopførelsen ... - læs: indtil nyt byggeri på skolebakken var tilendebragt
Side 357: Tilføjelser til litteraturlisten 1939-1989:
H. C. Barkan m.f!.; Spejderdage, Baptistspejdernes Korpskontor 1951.
Greta Jørgensen: 2 korps’ historie, Baptistspejdernes Korpskontor 1972.
Side 361: Navneregisteret er kritisk gennemarbejdet, og en del beklagelige fejl er rettet i
andet oplag på siderne 361-365. Disse rettelser anføres ikke her.
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