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Danikcrne i Amerika. 
P. S. Vig. 
(Hartiat.) 

Da tslanten var udtraadt at den norile Ennode, var 

der flere nortte Priester-, toin den Gangtilliorte Augustanas 
innoden, foni arbejdede for at fan en Forening i Stand 
med dank Blandt diste uiaa ncrvnes Pastor J. Mauer- 
Eggen og Professor A. LrleenuaL Dette gav Anledning 
"«l Afholdelien at et Mode i St. Ansqar, Jema, i August 
1870, hvor »Den norttsdantte Konserenie« 
bleo stiftet. lilauten havde strevet det nd Sanifunds Kon- 
ftitution, og han blev valat til dets Farinand, ligetoni han 
i tin Tid lilev den nortle Sdnodes. Han dar Konserentens 
Forinand i to Aar, da han resianeredr. J Aaret 1872-, 
da han liavde veeret Prceit i St. Lin-Haar il9 Aar-, nedlagde 
ban sit ismbede Pan Grund af daarlint Heldred Han drog 
til Virginia, hvor han not var indvitlet i et Koloiiiiations- 
foretagende, sont Bank-ten Trinslov i lihicago stod i Sind- 
sen for, nien trnn endte ined Tab tor alle. 

Senere toin lslauten til Pennsylvania, book hnn et 
Aal-S Tid var Præsi for en flandinaviit Menighed· 

J- 1878 tnodtog ban Kald fra den norst lutherfte Me- 
nighed i Auftim Minnesota. Tenne Menighed betjente 
han til lst-, da han naa Grund at Songhed inaatte re- 

signerr. Han tilbragte nu nogte Aar iAuftin, hvor lian 
levede af en Pensio i, sont de Forenede Stater tilftod dann 
Siden reiste han til sin Son, M, N. lilauiern i Paulsbo, 
Washington, livor dan dsde i 1892, efterat han havde vir- 
tet i Amerika i omtrent 50 Aar. Hans Lig dlev fsrt til 

Austin, Minn., oa der begravet· — Eiter tin fIrfte Vustrus 
Dod i 18-t.3 teller 1846), havde lian aiitet sig med Cnten 
Birgitte Je. Pedersen. han etterlod fig Bern, inen hvor 
mange, tan jeg itte ovlyte. 

Med tslausens Dod afiluttedeS en lang, rig og beda- 

get Arbejdszdag. lilansens Navn er liae fra tatst af sam- 
meninyttet nied de vigtiaste Begioenheder i den norsk in- 

thersle Knie-J Historie lier i Lande-t- 
Da »Den torenede norft evang. tritt-. tiirte i Amerika« 

blev stiftet i Minneapoli5, Minn» i Juni ist«-L strev den 

qainle tslanien ira Auftin folgende Brev til Postor Os. 
Glaöspe, locn enlæfte det oed Modett 

»Jeg vilde nie-get have onslet at dioaane Modernei 
Minneapoli6, sont foregaa i diåie Tage, da det naturligvig 
dar stor JntereSse for inig ioin iaa mangeaarin Preest ai 
den norit evang. luth. Kirte der i Landen ca ioni den, der 

har vieret levende interesseret i det i de ienere Aar-J paa- 
ganende titrbejde genneni de forflelliae Moder til Zamling 
at Forenina af de forstelliae Saininnd, i hvilte den norst 
luthertte liirie liidtil liar dieret delt, at se Kronen tat paa 
Brettet ai en taadan Foreningz nien min daaislige Hel- 
bredstilfiand got det desværre uuinligt for mig at viere til 
Siede. Mit cnfte og niin Bin til Herren er dag, at det 
maa lvttes del til lilnds sitire og hans Kirtes Frenivcetst og 
Betastelie daa Sandhedens Grund. Min Alder er jo nn 

meget treinstredet, og pan Grund at min Leqeinöidaqhed 
maa jeg helft betragte mit LivS Dagvart atiluttet. Mit 

Onste er nu tun at ftilleS herfra i Fred ined Gud ag med 
alle Mennester, især alle mine Emdedgbrodre, toin paa en 

eller anden Maade maa have ttlt sig irrenlet eller torurets 
tet at mig. — Jeg sinlde anste, om.dn havde Lejlighed 
dettil, at du vilde udtale dette vaa mine Vegne og i mit 

Sied, til den hsjærvardige Forsaniling at Priester og 
DelegateV Med broderlig Karlighed 

Tin hengivne 
C. L. is lauten- 

Ausiin, Minn» Juni is. 1890.« 

Jtte blat fordi han var danst, fortjener tslauien at 
orntales at as Dunste, men ogtaa sont den, der levende 

interesserede sig for fine Landsmann Gennem sine Breve 
til Danniart opfordrede han til at tende Arbejdere til den 

danste Mission i Amerita. » Send blot Priester beendet-, 
der er Pladd not,« tagde han, da Pafior A. L. C. Grave- 
Itagmudten i Aaret 1871 belaste ham i St. Ansgar, Ja. 

dan vidste god Betted am de danste Settlementer her 
iLandet. Dan stiftede telv danste Meniaheder. Blandt 
digte maa navnes Menigbeden i lsedar Falls, Jaioa, torn 
han stiftede i 1871. Den l7. November 1871 ordinerede 
ban i St. Anzgar, Joioa, A· S. Nielten, toin dar udsendt 
at Uddalget for den danstsameritanlte Mission. Nielsen 
dleo Clauiend Eftermand iom Præft for Menigheden i 
Cedae Falle. 

Soni et andet Bediö paa Clauteng Jntereste for tine 
Landsmand tan unt-res, at han bestemte, at et Ctdemolar 
at Luthers tantlede Steittee (Erlanger-Udgaven), tom han 
ejede, ftnlde etler band Dsd stantes til en dantt luthetst 
Prætt i Amerika. Deite ttete ogtaa; de ncevnte Stritter 
tilhteer nu den torenede dantte Kitteö Formand, Paftoe 
G. V. Christianten i Omaha. 

Af Stritter bar C. L. Clauten, mig betendt, tun eiters 
ladt tig taadanne, tom ere Jndleeg i Striden i den nortte 
Kirte der i Landet. Som taadanne navne di »O e n m ce- 

let,« hvor han got Rede for sit Standpuntt i Slaveris 
» 

striden. Fra 1881 have vi »Prot. Georg Soerdrupd An- i 
gut-« otv., der angaar Siriden inellein de to Retninget ! 

indenfor Konterentem 
Dei maa beklageg, at der tun hat vaeret taa taa dygs 

tige og virttomme Mand blandtDantterne i Amerika, teees s 

lig indentot Knien. Dg det maa detlages, at denne dygs 
tige Monds Virttomhed i Wirkens Tjeneste netten udetuts 
tende tilliaeet den nortte Kitte. C. L. Clauteng Navn dil 
blive nat-net, taa lange den luthertte Kirte i Amerika bar 
en Visierte. Bidrag til C. L. Clautend Levnet modtages 
med Tatnemmeliqhed af den, tom ttriver didse Linier. 

Il. Rasmus Strentem » 
Med denne degadede, ddgtige, livlige, men tillige me- i 

get indbildtte Mand, tom er todt i Jelling den s. Maets i 

1799, og tom med Rette tortjener at navnes blandt Lederne » 

i den dantte Udvandeingebeveegelte, — komme di atter til- ! 

dage til det gudelige Fortgmlingslid i Danmart, tom dein 
dude telv tog Oel i og faetvarede baade med Mund og 
Pen. J tin Selddiograti, lpm dein attluttede den U. 
Januar 1848, da ban ttod paa Falderedet tot at gaa ttli 
Wien hat lian givet en nieset ltdiuld Stildring, nadnlig i 

as Stolelivet og Stolebevægelsen i Danmart i den satste 
Dalvdel as dette Aarhundtede. J Aaret 1816 tom lsan 
paa Besterborg Seininarinm paa Lolland, hvor den be- 
tendte Bistdp P. O. Boisen var Forstander. Tet var den 
seiiere Vislop, Rasmus Møller, ester lsvem Elias-uns SI- 
renien var nannt, som vilde have den begavede Bondelros 
sra Jelling paa Seminariet i Vesierborg. —- Paa dette 
Sted kunne vi ilte indlade as taa at sltive Sørensens Bio- 
arasi. Alligevel hat det sin Interesse at se, hvotledes bang 
Virtsomlsed i Tanniaii esterhaanden driver ham til at søae 
til Amerika. —- Da lsan i 15418 blev Seminarist, blcv han 
sprst ansat som Larer ved en Vorgetslole i Aarhus, men 

allerede i tle blev han as Grev (s. D. F. Reventlov til 

ishristianssoede paa Lolland taldet til Stoleleerer i Brand- 
sttup. Her blev han til 1827. Vatikan itke finde Ord 
staerle nol til at udtrytke litrev kiieventlovs Interesse sor 
Stoleversenet. —- J 1827 blev Sstetisen Stolelcerer i 
Venslev paa Holstejnborgg Nodg paa Lolland. Spren- 
sen liavde udgivet et lille Zirist oin Ansgar, som vari 
Hernderne paa listed F. A. Holstejn og liavde henledet den- 
nes Opmaskksomhed paa imm. Grev Holstejn hatte til de 

opvakte, og naar han atisatte Rasnuis Sprensen som Lat- 
ret paa sit Nod-, var det i den Hensigt, at lsan vilde væte 

med til at stennne det gndelige Forsamlingglin SIrensen 
tog ogsaa Tel i dette, iswr da lian mærlede, at bang Sog- 
netneest, Licetkciat J. Hohn, iite havde saa Betaenteligheder 
ved andelige Fotsatnlinger. — Sorenien udgav i 1832 et 

» 

lille Strish ,,Ct crd om gudeliqe Forsanilinger, « hvori s 
han sorsvarede disse. — Ziden blev EIrensen en ivrigi 
Deltager i den saataldte vestsjaellandsie steig, som sentes 
mellem titationalisterne med Pastor h· Bastholtti i Spidsen 
— og de troende Præster ug Lagmcend paa den anden 
Side. Krigen tog sin Begnndelie med en Praedilen, sont 
Priesten P. A. Fenger sra Slotsbjergby holdi i Slagelse i 
1833 under en Vatance. Tenne Praditen iritiserede 
Bastholni i sit Blad »Den vestsjællnndsie AviS.« 

Sørensen sit-ev: »Bist leistne Tros Ansvar iniod Pa- 
stor Basthelmg Anated, nied Bevis sor, at hans Yttinger 
i disk-se -—- ere ulristeliqe, nandelige oa løgnagtige« (18.«53). 
Tette Elrist staiiede Sarensen en Proces- daa Halsen, der 
endtc nied. at han denites til at betale en Multt paa 100 

Rigssdaler — samt sattes under (5ensur. lindernkevnte 
Process ragede Sarensen ntlar med Sscellands ineeqtige 
Bislap, J. P, Minister, idet Ssteiisen sorlangte, at denne 
sittlde give liain Ret i, at Vastlsolins Leere var salsk. 

Estenseih sont til en Tid var en degejstret Tilhasnger 
as lssriiiidtvig, arlsejdede meaet ivrigt sor Sogiiebaaiids- 
last-innen Ja, dct var hain ilte not, at Zognelsaandet blev 

last, men han nilde lzave Stat og Kitke besinnt adslilte. 
Eenere iom Ein-einen i Strid med Nrnndtvig om 

Sporagmaalet: lir Irer en Stolescgf Grundtvig sagde 
nej,inen Entensen sagde ja. 

Men SIrenien vedbled at tage ivria Del i de studelige 
Forsatnlinaen Ta saaledesz den senere saa beiendte norsle 
Lagmand Cl lina E j els en i III-H var paa Bei-Si 
Dantnari, holdt hakt og Rasmus Sørensen Forsainlinger 
slere Zteder paa chrlland, saaledesz paa selve Holstejnborg, 
hvor Eselsen blev arresteret og sat iArrest i Slagelse, l)vor- 
sta dog Kronprinsegse Karoline Amalie og Grevinde Hol- 
stejn lssalu ham nd, idet de qit i Kaution sor hom. Summe 
Aar, 1837, beiseite Rastnug Sprensen tillige med P. L. 
Slræppenbokg de opvatte nasten over hele Tanmart, en 

Reise, as hvilien R. Eøkensen senere udgav en Bestrivelsr. 
Overhovedet er det neesten utroligt, hvilien travl Vitksoms 
hed Strensen udsoldede i disse Aar. dan holdt Astens 
stole sor Vsndertarlene, Moder sor BInderne, slrev BIger, 
gjorde Reiser osv.,v osv., betætnvede Grundtvigg »weil-sue 
Paastqnd otn den apostolisle Trosbelendelse, « som lsan 
siger. — Gennem alt dette market man en nrolig Aand, 
som bar Lvst til at indlade sig paa alt. 

Til en Tid havde baptistisle Anstuelser iile saa lidt 

Jndslddelse paa hani. han ncegtede saaledes, at Barnes 
daaben er genssdendr. Han er en as de ssrste, der i Dan- 
mart har atbejdet sor Maadeholdssoteninger. J 1842 be- 

gyndte han Udgivelsen as Bladet ,,Almuevennen,« sont se- 
nete redigeredeg as den betendte Polititer J. A. Hausen, 
en as Rasmug Sprensens weget gode Venner — til en Tid. 
J 1843 arbejdede han ivrigt sor Optettelsen as »en Unders 
visningeanstalt sor votsne BpndertarM —- altsaa sor, 
hvad man nu vilde lalde en DIjslole, uden at det dog lyltes 
des sor hom. J Begnndelsen as 1844 nedlagde han sit 
Embede som Stolelcerer i Venglev. Med sin talrige Fa- 
milie drog han nu til Ksbenhavm bvorsra han gjorde Rei- 
ser over hele Landet .— og arbejdede i Politileng Tjeneste, 
sor Bondens Frigtrelse, Fasievæsenets Asstasselse osv. 

J 1844 reiste bang aldste San, Martin Frederil SI- 
rensen, der var ssdt i 1823, til Amerika. Martin Stren- 
sen var bleden Student i 1843 sor at ste sin Inder-, men 

band Du stod til Amerika. J New York tom ban i Tim- 
rerlare og arbejdede ved dette haandvatl i henved to Aar. 
Saa bled han optaget paa et episkopal teologisk Semina- 
rium i Noshotah, Wisconsin, hvorsta han gil nd som 
Brust. Svm saadan ville vi siden made ham i Wahn-ach 
Wid. Ved Breve sea denne sin Sen henlededes den gamle 
Strensens Tanler mer og mer paa Amerika, ag det saa 
meget niere, som han itle ret bavde Lytke med at gennems 
site nogle as sine Planet i Danmart. Hertil bidrog, at 
en dansl Mand, Lanrits Jakob Fribert(s.1808), 
som var iuridist Kandidat, i 1842 Udgiver as Bladet 
»D a g e n,« var udvandret til Amerika, hvor han nedsatte 
sig som thmand i Watertown, Wisconsin, havde udgivet 
et Strist: »Daandbog sor Emigrantet til Amerika-Z Vesi 
med Anvigning sor Dderrejsen samt Bestrivelse as Livet 
og Agetdvrtningsmaadem neermest i Wieconsin.« Christi- 
ania 1848-—96 Sider. Dette Sie-ist modnede has Stren- 
sen Beslutningen am at udvandre til Amerika. Oan nd- 

gav selv tre smaa Bester am Tilstanden i Wisconsin og om 

Gavnligheden sor den danske Almue i at udvandre til denne 
Stat. Digse Sprensens Smaaskrister dare narmest Ude 
drag as Friberts odennavnte Bag og Breve sra Nordyieenss 
iAmekita. Rasmus Strensen er altsaa en as desgng som gennem Strister hat virket sor Udvandting sta 
mark til Amerika. 

Da Ssrmsen assluttede sin Biogtasi i Jatiiitch fis-ts, 
siget han, at det var han« Agt at reise til Amerika »Und 
det sfrsie Stil-, der sra Dambakg assejler til NeidYort ester 
Mart- Maaneds Besondelse nassownendr. « 

« -«-’««- (Fottseettes. ) 

Frit 
LanU 

J den dantke Koloni paa »Soo« Baner 
l WARD cOUNTY- 

NORD DAKOTA 
Les-z Danfke har taget Land i denne 

Koloni, udvalgt af Kitkesamfundetg 
Komm-, og afdisie hat alletede 160 do- 

fat sig der. Endnu haves der godt 
Land nær Stationek. 

Ligeledes haves Prarieland i Minne- 
sota og Dakota, og billigt Slovland 
i Wisconsin og Michigan paa »Seid-' 
Jembanen. Lade Jetndmepriser. — 

Striv efter Landkort og illustsekede For- 
llaringer til 

D. XV. (.’Asslsl)AY, 
Land und Induztrial Agsknt "soo" Ky, 

Minneasmlis Minn. 

Ei 820 eleklrisk Bælte 
—k,g-- 

en Kasse med Sölvvarep for 
Inn 82.95. 

For endnu en kvrt Tid oille vi sende 
Dem et ai vore bewmte Nr. 4 elektrier 
Bælter med Nygopparater, som hat 30 

siote elektriske Celler, samt setz elegante 
falvpletterede Bordlnive, tekst elegante 
solvpletterede Muster-, feks elegante 
Spisesteer, seket elegante Tefkeer, for den 

uhørte billige Brig af tun 82.95. Tu- 
sinder at Andefalingek fra Zoll, som 
ere dlevne helbredede ved Butgen aii 
vore Verlier, ligge til Effeksyn paa dortl 
Kontor- 

Bote elektrisle Bælter ere faaledeg 
konstruercde, at de kunne spiendes til at 

passe baade smaa og store Petsoner, og 
kunne bruges sanvel af Herrer som ai 
Lauter. Tag Dem i Agt for Eiter- 
lignclfer nf vore elelttisle Bretter- Dei- 
sinds-Z Rott, soin prooe at efterligne 
vore Jst-. -t eleltriske Bretter-, og som 
sælge samme for fuld Pris: SLU«00. 
For at sitte Dem den rette Slags, man 

De sende Deus Ordnk direkte til os, 
eller igennem en af Tetes lokalc Agnu- 
tek for vore Bretter. Qm vä ingen 
stlgent hat i Deres Nadolag, send da 
Tieres Ordre til os. Bi onflelokalc 
Agenter i ethvert Settleinent. Skriv 
efter vor Pramielifte. Vi villeiende 
Bælte og Salt-vorn (’. (). l). 82.4.05. 
til hvillet sont helft Ekspredkontor i 

De ForenedeStater. De lan da un- 

:derspge det tilsendte, og oni De findet 
det at væke fuldtud tilfkedsftillende i en- 

hver Henfeende, detal da Eksptesageng 
ten 82.95 og Omlosiningerne, og Bals- 
tet og Solvvarerne ete Dens. J mod: 

» 

sat Fald kan De sende det tilbage paa- 
vok Bekosining. Om De sendet- Pest-I 
gene med Ordken ville vi yderligeres 
sende Dem et Par ekstra gode Fodlathi 
faulen 

Send os Dei-es Ordke i Tag. Skriv 
Deus Navn, Post- og Ekspregtoiitor« 
tydeligt og adresfer alle Breve til 

H. C. Peterson Electkic Bclt Co 
181,1s:t,185 Main Str» 

Nelion Minn. 

Anbesaling. 
New York Miy, L. April lwlk 

Gabe Herre! 
Jeg kan ikke takke Dem not for den 

siore Hielp, Deres elekttifke Bælte hat 
ydet mig. Jeg splkr udmmtet. For; 
jeg begyndte at bruge Deres Balke, 
kunde ieg aldeles ttke atbeibe, ja, var 

ikke i Stand til at gaa op ad Trappen 
veb min egen Hielt-, men nu ester at 

have beugt Dereg Nr. 4 elekteiste Bælte 
ito Uger, taki jeg- udtette alt Slags 
Arbejde. Jeg lau ikke tekommendere 
Deus Balte nol. Mitte Vesmer sige, 
det er et stortVidunder. Jeg bruger 
aldeleg ingen Medicin, da jeg solek 
gansle udmækken Maa Gud velsigne 
Dem. Var saa venlig for indlagte 
BILOO at sende mig et met-e as Deres 
Ballet, og Soll-unrein Det er for en 

afmine Rennen Senb bet saa snart 
som muligt. 

Om nagen vilde Inste en Anbefulitzg 
as Dei-es Ballet, vær da saa Jgoti at 

henvise dem til mig pr. Brev eller igem 
nem »Dansteken« Jeg stal blive cle- 
get glav ved at anbesale det. 

Dereg tolnemmeltgkgg weh al Aglelse 
Mrs QIM Nimmst-« 

IWHIDXHIM gier YOU City 
; Heu-«- 

Z· Maxtg Unting hat. i 
Yasun- they »Da-ist THE so Cli. Ists blipec 89 m »Den 

da e«,« « M ere ums-I- LMH WCWZJ sitzen-eh 
D« Petersem 

·« ..- . « 

PengeneC eke modtagae its-s Tat til 
Mr. H.C .Petetson. Koittetinget 
villesslge i den spren. hauste Kitte- 

Blei-h LIW PUJI Ostersåsåst 

.Liberalt Tilbud... 
fff sum MWWAWM 

Til ny Aliouucntcr tilbydc vi at scndc 

»Danskeren« 
fm nu af og til lstc Januar 1900 for 

) O- - 

()0 Ectits. 
chd Bestillingcn sinnt-Tag vi villc dcsudcmfau taugt 

Oplaqct 1«æt"kcr, paa Anmodning dcrom fcndc dc allrrcde 

tm fta Vlair udkomuc Rummctc af ,,Tanfkc1cn«, ljvilkc 
indclioldc Bcgnndclfcn af Prof. Viqs historifkc Attikcl 

Dunst-crust i Amerika«, samt Fottælliugcu ,,Fol)n«, hvilkc 
bcggc crc fkrcvnc for »Danskcrcn«. 
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Gode nBøgcr frit. 
Læs følgende Tilbnd 

om B ø g e r for 
Adresscr . . . . . 

Det fremkommer kun denne 
enc Gang. 

Næsten enlwer liar Zlægtninge eller Vcnner mer eller 

fiern i dette ftore Land, faa det oil menpe viere 

oanfkeligt at opgive mange Adreser 
NB. Zæt et X fomn Titelen paa den Bog, der ønfkeg. 

s« Umsnwwwmjwk Mmennu kmworan-Xmswwmwonk esse-Mr- 
P 

sinvon Nr. l. 
— 

For dennc Knuon samt et 1 Cis-. Fritntrrke og 4 Luni-Innende 
Adresser lier iLnndeL der ikke nn erc Holderc as ,,Tanfkeren«, 
»Dannf lntne1·it".nirkelilao« ellcr »Er Unges Blad i Amerika« ville 
oi iende oortofrit en of folgende Bogen 

Te gnldne Fodfooiz En kristetig Allegori. As Ellen. 
lsllerz 

sein U rifti Hinde- Troskgb, en Lignelse, og Tet 
ta b t c Fa a r, en Prædikcn of afdodePafL N· FrintodL M
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-------------------------------------------------------- A IsstttsUAAIst 
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Nin-on Nr. 2. 

For dcnuc bis-non samt ct l (5ts. Frimærkc oII s Vandznstrnds 
Ame-Hirt lIkr i Bauch der ikkc un crc Holdcrc af «Tnnstcicn« 
«Tanfk lutlIcrst ziirtcblad« cllcr »So Ungchlad i Ammikach villc 
vi feudc portosrit cn af folgende Bogen 

Fiortcn Noddcr for Fritcrnkrkc at krick-ihn As 
H. L. Haftiitgg. 

Ellen- 
Smulcr om Barncdaabcn. Andcn lldgavc. As Past. 

J. (5. Pcdersen. 
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Z its-gis Nr. Z. 

E; For deuniKIwotfamt 3 Cis. i Frimærtkr og 15 Laubsmænds 
Adrwfcx her i Hauch dcr ikkc un erc Holdcrc af «Danstcrcn«, 
»Daan luthersk KLEMM-« ellcr »Tc UnIIcO Blad i Aiuerika«, villc 
vi Iendc mwirita ..» 

Pein Eil HtZL (J Omslag ) Af Pafior N. P Madfeir. Ei .-,-« MM ts i inmærkcr indscnch mcd denne Kanns-, Z 
Z « L« villc vw nimm Bbg godt indbmiden. 
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