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DE SVENSKA BAPTISTERNA INOM STATEN
år 1852 anlände till Chicago ett litet antal svenska
Desse voro, om vi blifvit riktigt underrättade, 9 till antalet
och anförde af en person vid namn Nelson. Denne hade för sitt fria

Omkring

baptister.

uppträdande såsom baptist i Sverige blifvit landsförvist och då begifvit
till Amerika, dit de andra
åtta, manade af den kristliga syskonkärleken, följde honom för att dela hans öden, såsom de delade hans
Hvilka dessa åtta voro hafva vi icke
religiösa tro och öfvertygelse.
förmått utröna, men vi hafva skäl för det antagandet, att de tre personer (A. T. Mankie, P. Söderström och Fredrika
Berg), som den 13
Augusti 1852 bildade svenska baptistförsamlingen i staden Rock Island,
sig

tillhörde
första,

skaran.

Visst

emellertid, att denna församling var den
baptister stiftat och på samma gång den,
gifvit upphof åt ej allenast det inom Amerika
är,

som några svenska

hvilken såsom ett frö

existerande svenska baptistsamfundet, utan äfven den mycket ansenligare baptist-kyrka, som finnes der hemma i fäderneslandet, dit nyssnämnde Nelson efter några i Amerika tillbragta år åter begaf sig och

Det är dock på det senaste
började på nytt sin religiösa verksamhet.
årtiondet, som rörelsen i Sverge vunnit kraft och samfundet utbredning.
Härtill hafva också de amerikanska baptisterna mycket bidragit.
Tre
unge, begåfvade män, nämligen J. A. Edgren, A.
u
Broady, blefvo 1866 af The Baptist Mission Union"

Wiberg och K.

O.

Förenta Staterna
hemsända till Sverge för att der sprida baptismens läror, hvilket de ock
lära ha gjort med icke ringa framgång, hafvande bland annat i Stockholm upprättat en teologisk skola för utbildandet af lärare och predikanter samt uppsatt en tidskrift.
I Amerika vardt dock den lilla församlingengen i Rock Island
ensam ända tills 1857, då några svenskar i Galesburg förenade sig och
antogo L. L. Frisk till predikant. Desse voro äfven företagsamme nog
att till en betydlig kostnad uppsätta och ett helt år underhålla en tidki
Frihetsning. Vi åsyfta härmed den af Karl Arosenius redigerade
vännen", hvilken, ehuru för öfrigt sekulär, likväl hade till uppgift att, å
baptismens vägnar, bekämpa den af "Hemlandet" ifrigt förfäktade
i

lutheranismen.

Sedan dess ha blott tvänne församlingar tillkommit i Illinois: den
i
Princeton och den andra, som nu också är den förnämsta, i
Denna stat har alltså icke varit ett riktigt tacksamt fält för
Chicago.
I Minnesota deremot har
baptisterna, hvad vårt folk vidkommer.
saken gått framåt med kraft och fart, trots de många hinder som måst
nedbrytas, innan läran fått tillträde till sinnena. Brist på passande
predikanter har varit en omständighet, som legat emot saken. För
"
af hjelpandet af denna brist bildades 1871 en teologisk skola inom
The

ena

