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H.C. Brendekildes maleri "Afskeden" fra 1888-91. Et af Brendekildes mest markante værker og tolkes som
billedet af den unge bonde, der siger farvel til sin kæreste for at udvandre til Amerika.
Kilde: Odense Bys Museer.
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TEMA: VÆKKELSER OG VAKTE PÅ FYN

MISSIONÆR JENS HANSEN
OG DE TIDLIGE FYNSKE
MORMONER
Af Margit Egdal

” – Mormon bliver kun den, som det har
kostet alt, sagde han. Der er ingen, der
kommer med det forjættede land til dig.
Du må selv vandre gennem ørkenen. Du
må forlade fædreland, slægt og ejendom. Så er du mormon. Og om du så kun
ejer de blomster, man på Island kalder
ukrudt, forlader du dem. Du fører din
unge blussende elskede ud i ørkenen. Så
er du mormon. Hun bærer jeres barn på
armen knuget ind til sig. I går og går, dag
og nat, uger og måneder med jeres habengut på en trækvogn. Vil du være mormon? En dag synker hun i knæ af sult
og tørst og er død. Din lille datter, der
ikke lærte at smile, tager du ud af hendes arme, og hun ser spørgende på dig
i denne ørken. Få som fader, ingen som
moder. Nu går du længe gennem ørkenen med den lille på armen. Indtil du en
nat mærker, at der ikke mere er liv i disse
små knogler i den bidende frost. Så er du
mormon. Du graver hende ned i sandet
med dine hænder og rejser et kors over
hende af to strå, der straks fyger bort. Så
er du mormon – ”
Fra Halldór Laxness' roman: Det genfundne paradis. 1960.

M

argit Egdal beskriver
den tidlige mormonkirkes virke på Fyn og
beskriver i dybden, hvordan en af
kirkens medlemmer emigrerede
til USA, der som deres Zion var
et pilgrimssted. Egdal fortæller
historien om den danske mormon
Jens Hansen, der fik tilladelse til at
emigrere til USA i 1853, hans virke
i Utah USA samt hjemkomsten som
missionær til det fynske.

Ved juletid 1853 indledte mormonen,
den fynske missionær Jens Hansen, rejsen mod det forjættede land, Zion. Med
sig havde han sin unge, svangre hustru
og deres lille søn.
Ja, i virkeligheden var rejsen begyndt et par år tidligere. Men først
Jens Hansens baggrund kort fortalt.
Han var født 1823 og voksede op på et
husmandssted på Trøstrup Mark ved
Odense. Han måtte tidligt hjælpe til
med at skaffe til familiens underhold.
Han gik fra gård til gård og solgte kalveskind og pottemagervarer. Måske fik
han lidt mad med hjem. Og måske blev
kimen til hans senere missionærgerning
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Missionær Jens Hansen 1823-1897. Kilde: Foto i
privateje hos Garth Linton, Utah, efterkommer
efter Jens Hansens 4. kone, Karen Andersen fra
Fraugde.

lagt her. Som voksen blev det troen, han
gik fra dør til dør med og forkyndte.
Jens Hansen skriver ikke om familiens
tro i sine erindringer, men med slægtskabet til morbroderen, den gudeligt
vakte lægprædikant, Lars Pedersen, der
boede på Sværup Mølle tæt ved Jens
Hansens barndomshjem, havde familien
en forbindelse til den fynske vækkelse.1
Jens Hansen blev konfirmeret i Korup Kirke i 1838, herefter kom år som
karl ved landbruget. I 1846 meldte han
sig til militæret, deltog i Treårskrigen
og blev dekoreret for tapperhed. I foråret 1850 var han indkvarteret i ”Lunden” ved Åsum, hvor han mødte Maren
Chatrine Christiansen, hans senere hustru.
Efter krigen opholdt han sig i
København med et skadet knæ. Her
stiftede han bekendtskab med et
”læresystem kaldet mormonismen”,   
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som han skrev i sine erindringer.
Mormonerne havde begyndt deres
virke i København i 1850. De opsøgte
med det samme baptisterne. De havde
i 1839 stiftet den første frikirke i Danmark, og de gik ind for voksendåb, ligesom mormonerne heller ikke mente,
børn skulle døbes som spæde. Flere af
baptisterne blev stærkt grebet af mormonernes forkyndelse om den nye profet, Joseph Smith, og hans åbenbaringer,
og det gik sådan, at flere sluttede sig til
mormonerne.2
Jens Hansen blev opsøgt på sit kammer af en af mormonkirkens ældste, Chr.
Christiansen, som var en af de omvendte
baptister. Han lagde under samtalen
sin hånd på Jens Hansens dårlige knæ.
Var han Guds tjener, tænkte Jens Hansen, måtte han besidde den helbredende
kraft. Han tog bindet af sit knæ – som nu
var styrket.3 Mormonernes ry for at udvirke undere talte altså sandt. Og lige dér
begyndte Jens Hansens rejse mod Zion.
Den 25. august 1851 blev Jens Hansen døbt som mormon. Han læste i Bibelen og i Mormons Bog, der samme
år udkom på dansk. Som det fortælles om mange af de tidlige mormoner, kom Jens Hansen også ud i svære
kampe omkring sin tro. Han oplevede
en kamp, som bogstavelig talt efterlod
ham liggende på gulvet. Med et blev der
lyst, og han så Kristus for sig med naglegabene i hænderne, og Kristus sagde
”Dine synder er dig forladte, og formedelst din oprigtighed er du helliggjort”.
Ligesom Kristus havde åbenbaret sig for
mormonkirkens grundlægger, Joseph
Smith, skete det nu for Jens Hansen.
Og netop åbenbaringerne står centralt i
Mormonkirken.
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Midt i november 1851 holdt mormonerne en konference i København. Her
blev Jens Hansen beskikket til at åbne
missionen på Fyn sammen med to andre yngre mænd, den tidligere baptist
William Andersen og skrædder Christian Larsen, og de drog straks af sted.
De tre missionærer gik i land på Fyn,
hvor Jens Hansen foretog sin første dåb
den 5. december. Det var Gertrud Hansen i Sulkendrup, der på mormonernes
vis lod sig døbe ved en ceremoni, hvor
både Jens Hansen og hun selv gik ud i
vandet, og hvor hun under håndspålæggelse blev døbt ved neddykning. Den
følgende erindring kunne meget vel omhandle Gertrud Hansens dåb: En ældre
mand i Bynkel, som ligger ganske nær
Sulkendrup, har fortalt, at han fra sine
forældre havde hørt om dåben af en voksen kvinde i Bynkel Å. Netop på det bredeste sted i åen skulle dåben have fundet
sted. Kvinden, der havde indvilget i at
blive mormon, blev dykket helt ned under vandet og spurgt, da hun atter blev
hevet op, om hun havde set lyset. Da hun
svarede nej, fik hun endnu en tur under
vandet. – Denne gang havde hun set lyset.4
Jens Hansen tog sig også tid til et besøg i Lunden hos sin forlovede, Maren,
og deres lille søn Lars Christian Jensen,
der var kommet til verden midt i januar
1851. Derefter gik færden mod Trøstrup
Mark til Jens Hansens hjem.
Her døbte han både sine forældre og
søskende som mormoner. Der blev nu
indkaldt til forsamlinger i hjemmet, og
der kom mange. Det skete alt sammen
kort efter, at Danmarks grundlov var
indført og med den friheden til at have
sin egen religion. Ifølge loven var det
således tilladt at holde møder og agitere

Maren Chatrine Christiansen 1830-1854. Jens
Hansens første hustru, som døde undervejs mod
Zion. Kilde: Foto i privateje hos Garth Linton,
Utah, efterkommer efter Jens Hansens 4. kone,
Karen Andersen fra Fraugde.

for mormonernes tro. Men for ganske almindelige bønderkarle var trosfriheden
ikke så ligetil. Under et møde samlede
der sig uden for huset en flok karle, der
ville have fat i missionærerne. Det lykkedes Jens Hansen og William Andersen
at flygte. Gemt i en grøft undgik de forfølgerne – et under, at de ikke blev opdaget. Ellers kunne det nemt være blevet
til en gang tørre tæsk. Sådan oplevede de
tidlige missionærer modstand og forfølgelse.5
Den 16. marts 1852 blev Fyns første
gren oprettet i Jens Hansens hjem og
kaldet Trøstrup-Korup gren. En gren,
dvs. en menighed, er det nederste led i
mormonernes organisation. Jens Hansen drog ud og fortalte om den genopstandne kirke. Mormonismen går ud
på at genindføre den oprindelige kirke,
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Missionærerne kom gerne
ud til folk på marken. Her er
det efterkommere efter Jørgen Jørgensen fra Lysemose,
James Albert Johnson, og en
kammerat på mission i Danmark 1909.
Kilde: Foto i privateje hos efterkommere, Debra Bentley,
Washington.

som den var på Kristi tid, gengivet gennem åbenbaring til Joseph Smith. Særlig
opsøgte Jens Hansen sin familie, især
var der mange at besøge på Nordfyn,
og mange blev omvendt og døbt i søer,
kær og åer. Måske i havet. Mange kom til
Zion – Guds udvalgte land i klippebjergene i Amerika, der ligesom det hellige
bjerg i Jerusalem blev kaldt Zion. Langt
senere Utah.
Blandt de nyomvendte mormoner
blev flere ordineret som præster og bragte mormonernes tro videre ud. De var
stærkt troende mennesker, og deres vidnesbyrd om mormonernes tro var stærk.
Sammenholdes listerne over døbte mormoner med missionærernes dagbøger,
ses, at dåben ikke så få gange fandt sted
samme dag, som folk var blevet opsøgt af
mormonerne. Dengang var det en højst
usædvanlig ting at gå ud i kæret og måske hugge hul på isen for at lade sig døbe.
De blev grebet af en vækkelse, der bragte
dem til at forlade alt, hvad de kendte og
holdt af, for at finde Zion.
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Rejsen mod Zion
At blive mormon betød i det meste af
1800-tallet udvandring. Man kunne
alene opnå frelsen i Zion.6 Mormonerne
solgte deres ejendom og drog ud i det
ukendte. De rejste ikke ud for at søge
land og lykke i USA som andre emigranter. Mormonernes sigte var det evige liv.
Mormonerne rejste aldrig individuelt, men i grupper. Kirken bestemte,
hvornår man måtte tage af sted. Missionær Jens Hansen fik tilladelse til at emigrere i 1853. Han var med i den fjerde
danske gruppe mormoner, som udvandrede, og som den 26. december 1853
begyndte rejsen mod Zion. Over 300
emigranter gik om bord på ”Eideren”,
der fra København sejlede til Kiel og derfra til England. Derpå med jernbanen fra
Hull til Liverpool på Englands vestkyst.
Den 28. januar 1854 stod ”Benjamin
Adams” ud fra Liverpool med kurs mod
New Orleans, som man nåede efter 53
dage på havet.7
I emigrantgruppen befandt sig som
nævnt Jens Hansen. Med sig havde han
Margit Egdal
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Mormonkirken blev grundlagt i 1830, da Mormons Bog udkom. Bogen blev som det allerførste andet
sprog oversat til dansk. Apostel Erastus Snow og Peter O. Hansen, som var med til at åbne den danske
mission i 1850, ses her under arbejdet med oversættelsen af Mormons Bog. Billedet er malet af Scott
Snow til den danske kirkes 150-års jubilæum i 2000. Foto: Kurt Dybvang Balazs.

sin Maren og deres søn Lars, desuden
var Maren højgravid. Jens Hansens
bror, Peder, var også med sammen med
sin hustru fra Akkerup ved Hårby, Karen
Pedersen. De to brødre var blevet viet til
deres udkårne ved et dobbeltbryllup i
Trøstrup i foråret 1853.
I Liverpool udbrød der en epidemi,
som rev 22 børn bort. Den 16. januar døde
også Jens Hansen og Marens søn, Lars,
og det på sin treårs fødselsdag. Samme
dag fødte Maren deres anden søn, som
fik navnet Joseph Christian Hansen. ”Joseph” efter profeten Joseph Smith. Maren
var syg under overfarten mod New Orleans, men det lykkedes Jens Hansen at
finde kvinder, der kunne amme den lille.
Ankommet til New Orleans fortsattes
turen med damper til St. Louis. Videre
til Kansas City, hvor der ventede en

emigrationsgruppe, der var afgået fra
København nogle få dage før Jens Hansens gruppe. De to grupper slog sig nu
sammen, og med okser og vogne drog
de tungt lastede mod vest, over prærien
mod Zion.
Det blev en frygtelig tur. Kolera
tyndede slemt ud i mormongruppen.
Jens Hansens bror Peder døde, hans
hustru og datter blev syge, der blev gravet en grav til dem begge, dog konen
kom sig. Men værst af alt, Jens Hansen måtte begrave sin hustru Maren.
Jens Hansens bror, Jørgen, der
også var med, lagde sig ned og nægtede at gå videre. Ulvene måtte æde
ham. Emigranterne måtte fortsætte
uden ham. Alligevel gik nogle stykker
tilbage med reb for at trække ham med.
Så rejste han sig og fortsatte mod vest.
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På sine missioner døbte Jens Hansen flere kvinder, som senere blev hans hustru. Her i huset i Lejbølle på
Langeland traf Jens Hansen sin hustru nr. 8, Mette Marie Hansen, som han døbte på sin mission 1865-67.
Foto: Margit Egdal, 2002.

Efter næsten ti måneders rejse nåede
mormonerne frem. Af de to grupper, der
i december 1853 rejste ud fra København, i alt 680 mormoner, blev hen ved
200 begravet på havet, langs Mississippis bredder eller på prærien. – Men Jens
Hansen nåede frem, og her forlader vi
ham for en stund og vender tilbage til
den fynske missionsmark.
Sindssygdom pga. mormonisme
Mormonernes tro drev dem ud i det
ukendte, alt satte de ind på frelsen og det
evige liv. For svage sind kunne mormontroen være fatal. På sindssygeanstalterne
opgav man ligefrem ”mormonisme” som
årsag til sindssygdom.8 Fra Fyn kendes
to sager, hvor en mormon ombragte
sin hustru, da hun ikke delte hans tro.
Der var væveren i Villestofte, Anders Nielsen, der var blevet døbt som
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mormon i januar 1852. Nu var der
bare det, at hans kone ikke ville omvendes og med til Zion. Anders Nielsen tog da sin økse og dræbte hende.9
En lignende sag kendes fra Sydfyn.
Herom kunne man i januar 1857 læse i
Faaborg Avis: ”En afskyelig Forbrydelse
er i Torsdags blevet begaaet i Landsbyen
Haagerup ved Brahetrolleborg, en sørgelig Følge af Religionsskrupler. En derboende Huusmand og Gartner, Anders
Nielsen, Fader til flere Børn og siddende
i en god Næringsvej, og som af det Kgl.
Landhusholdnings-Selskab har modtaget Sølvbægeret for Agerdyrkningsflid,
skal have faaet en særdeles Forkjærlighed for Mormonerne, til hvilken Sect
han ogsaa ville forlokke sin Kone at gaae
over. Konen skal bestemt have vægret sig indtil Manden i sin Religieuse
Forvirring paastod, at en Engel havde
Margit Egdal
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aabenbaret sig for ham og befalet ham
at dræbe hende, hvis hun ikke godvillig
vilde blive Mormon. Da Konen endnu
modsatte sig, overvældede han hende
i Sengen, bibragte hende flere Knivstik
og skar til sidst Halsen over paa hende.
Forbryderen er indbragt her til Byen i
Arrest og venter nu paa sin retfærdige
Straf.”10
Hverken væveren Anders Nielsen eller gartneren Anders Nielsen fik nogen
straf, da retten skønnede udåden begået
i en tilstand af sjælelig ufrihed. Men sættes i forvaring måtte de jo.
Flere fynske mormoner
Missionærerne gik fra sted til sted på
Fyn. Ikke den mindste markvej blev
overset. Ja, faktisk var det som om, at jo
længere borte fra landsbyerne folk boede, des nærmere var omvendelsen. Særlig langs kysterne skød nye grene frem.
I 1850-erne opstod 12-13 fynske grene,
som på nær et par stykker forsvandt i
1860-erne. Da var målet nået, mormonerne emigreret, de vantro udelukkede,
grenen tom. De tilbageværende mormoner samledes i Odense gren, der eksisterer den dag i dag.
At blive mormon betød en stor forandring. Alt det, som kunne ødelægge
det legeme, Gud havde skænket, blev
forbudt. Man måtte ikke mere drikke
kaffe eller alkohol, ryge tobak endsige
skrå. Så kunne det hjælpe med en sveskesten i munden. Mormonerne måtte
heller ikke tæve konen eller børnene.
Hver uge skulle de stille til møde i grenen, og der kunne være langt at gå. At
falde i søvn gik slet ikke an. Præsterne
skulle ubetinget adlydes. Fra omverdenen kom hån og foragt, men med frelsen
for øje prellede det af på mormonerne.

Jørgen Olsen, som udvandrede med sin familie i
1868. Nederst hjemmet i Danmark.
Kilde: Foto i privateje hos Cathie Owens, Utah,
efterkommer efter Peder Hansen og Oline Jørgensen fra Vissenbjerg.

Mange præster prøvede på at få mormonerne tilbage i folkekirken, oftest forgæves, idet mormonerne netop tog afstand
fra det etablerede præsteskab.11
Selvfølgelig drøftede folkekirkens
præster mormonerne. De var på dagsordenen ved præstekonventerne og landede på biskoppens bord. Særlig fra de
tidlige år findes akter om mormonerne,
for hvad skulle den enkelte præst stille
op ude i Sognene? Kunne han måske
begrave en mormon på kirkegården?
Hvordan med et barn? Hvad skulle han
gøre, når mormonerne ikke døbte deres børn? Hvordan med en jordemoder,
der blev mormon? Ville hun nægte at
døbe et lille nyfødt skravl? Mormonerne
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Jens Hansen med sin kone nr. 2, Karen fra Akkerup, og deres børn. Bagest står Joseph, hvis mor, Maren,
døde på vej mod Utah. Karen tog sig da af drengen. At båndene på Jens Hansens medaljer ikke er de
kendte rød/hvide skyldes, at koloristen har tænkt "skandinavisk" og anvendt de svenske farver, gul og
blå. Kilde: Foto i privateje hos Cathie Owens, Utah, efterkommer efter Peder Hansen (siddende tv.) og
Oline Jørgensen fra Vissenbjerg.

døbte jo ikke børnene, før de var otte år.
Spørgsmål var der nok af.
Jens Hansen tilbage på Fyn med
ophold i Andebølle Mose
Jens Hansen var i året 1854 ankommet
til Zion. Han bosatte sig efter få år i Spanish Fork, hvor han fik et landbrug godt
i gang. Som en pligt mod sin afdøde bror
havde han ægtet hans enke, og yderligere
tre koner var det blevet til, da han blev
kaldet til en mission i Danmark.
Den 25. maj 1865 samledes de kaldede
på mormonernes præsident, Brigham
Youngs, kontor, hvor han velsignede
dem. Næste stop var nu Skandinavien. Denne gang kunne rejsen gøres på
knap tre måneder. Fremme i Danmark
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holdt Jens Hansen med vanlig iver forsamlinger, prædikede og døbte til mormonernes tro. Somme tider mødte en
hel landsby frem for at høre ham. Jens
Hansen noterede hvert eneste møde.
Først i december 1865 var Jens Hansen
så uheldig, at en hest trådte på hans fod.
Han kunne dog altid holde et møde, og
det fandt sted i Andebølle Mose ved Vissenbjerg. Ude af stand til at gå videre
måtte han blive på stedet. Den 19. december holdt han et stort vækkelsesmøde hos smeden i Andebølle. Samme aften
ønskede fem mennesker at blive døbt.
Det var Jørgen Olsen og hustru, Hans
Jørgensen og hustru og Frederik Rasmussen, hvis kone allerede var døbt. Alle
ernærede sig ved dagleje. Nogle dage seMargit Egdal
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Peder Hansen og Oline Jørgensen viet i 1880. Kilde: Foto i privateje hos Cathie Owens, Utah, efterkommer efter parret.

nere begærede tyskeren, teglmester Carl
Ludvig Grotegut, og hustru Kirsten Simonsen dåb.
I alt blev en snes mennesker døbt
som mormoner i Andebølle, de fleste
1865-66. Nogle faldt fra, da begejstringen havde lagt sig, mens andre familier
udvandrede.12 Da Jens Hansens fod var
kommet sig, drog han igen rundt på Fyn
og prædikede, hvor lejligheden bød sig.
En mission havde dengang som nu en
varighed af to år, så i 1867 satte Jens
Hansen atter kursen mod Zion.
Hvad en hest og en dårlig fod
kan afstedkomme
For folk i Andebølle Mose blev Jens
Hansens dårlige fod skelsættende. I juni
1868 brød tre familier op med Zion som
mål. En af dem var Jørgen Olsen med
hustru, Kirsten Hansdatter, og deres fire
børn, den yngste Oline Jørgensen født

1858. En udvandrerfamilie, som her
præsenteres i et lille uddrag fra familiens erindringer:
Jørgen Olsen var skrædder, men
tog også daglejerarbejde. Gravede tørv
om sommeren, tærskede med plejl om
vinteren. I 1848 blev han og Kirsten
gift, og de opførte en lille ejendom i bindingsværk, som de ved emigrationen
solgte til Christian Jensen. Da Jørgens
barnebarn, Joseph, 40 år senere kom
til Danmark som missionær, fandt han
ejendommen, som Christian Jensen
stadig beboede. Joseph gik 5 mil for at
få en fotograf ud for at tage et billede.
Da familien var ankommet til Zion i
1868, havde de brugt deres penge. Deres første hjem var derfor et beskedent
”dugout”, et hus som er gravet delvis ned
i jorden eller ind i en skrænt, men snart
begyndte de at opføre et hus af lersten.
Jørgen strøg selv alle stenene, men inden
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Peder og Olines første hjem var en bjælkehytte, som Peder byggede i 1880. Her ses den på et avisbillede
fra Utah i 100-året for opførelsen, hvor den anses som den bedst opførte og bedst bevarede log cabin i
Utah. Kilde: Foto i privateje hos Cathie Owens, Utah, efterkommer efter Peder og Oline.

huset stod færdigt, døde han. Kun 2½ år
nåede han at være i Guds udvalgte land.
Familien Olsen bosatte sig i Spanish
Fork i et område, som endnu kaldes ”Lille Danmark”. Egnen beskrives som gold.
Jorden var dækket af et saltlag, som
skulle skrabes af, inden der kunne dyrkes noget. Ikke et træ fandtes der. Som
enke med fire børn fandt Kirsten sig en
levevej som syerske. Desuden havde familien haft en spade med fra Danmark,
som Kirsten nu udlejede på dagsbasis.
Datteren Oline blev gift med Peder
Hansen, ældste søn af Jens Hansen og
Karen fra Akkerup. Familiebilledet på
bakken viser ham siddende yderst til
venstre. Peder byggede en bjælkehytte,
hvor parrets fire første børn kom til ver-
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den. Derefter byggede han et ”rigtigt”
hus på grunden. En dag Peter var ude
ved vandingsanlægget, blev han imidlertid forkølet. Det udviklede sig til lungebetændelse, og han døde i 1906 kun 50
år gammel. Da kom det Oline til gode, at
hendes mor havde lært hende at sy.
De første år i Zion var hårde for mormonerne. De drog ud i uvejsomt terræn
med to okser og en vogn, og i vognen
skulle de have alt, hvad der skulle til for
at opdyrke uopdyrket land og overleve
den første vinter. Mange af pionererne
har også beskrevet, hvordan himlen blev
sort, når græshopperne kom og åd avlen.
Et år blev avlen reddet af store havmåger. De kom flyvende – vel fra den store
saltsø ved Salt Lake City – og åd græsMargit Egdal
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Missionær Peter Sørensen i Odense.
Kilde: Klinte Sogns lokalsamling.

hopperne. Åd og gylpede op, åd og åd.
Om aftenen var avlen reddet. Derfor er
mågen Utahs nationalfugl.
Peder Hansen kom til verden et år,
da græshopperne hærgede. Familien
samlede de få aks, som var tilbage, og
kværnede kernerne på en kaffekværn.
Desuden overlevede drengen – og familien – på rødderne fra den vilde ”Sego
Lili”, som de gravede op – en lille plante
med en hvid klokkeformet blomst, som
kun findes i det vestlige USA. Sego Lili’en
er naturligvis Utahs nationalblomst.
Mormonerne byggede et helt samfund

op i løbet af få år. I dag takker efterkommerne pionererne for al det, de stod
igennem, for at de selv kunne vokse op
i, hvad de mener, er verdens bedste land.
I de højfynske bjerge
”Det hændte engang, at en mormonprædikant (mormonerne drev på den tid en
stærk propaganda på egnen) kom ind og
yderst veltalende skildrede det nye Jerusalem osv. Far sad en tid tavs og lod ham
prædike, men til sidst stod han sindigt
ned fra skrædderbordet og lukkede døren op. ”Kan du så komme ud, jeg vil ikke
høre mere på dit vrøvl!” ”Jeg må vel være

Missionær Jens Hansen og de tidlige fynske mormoner

153

Fynske Årbøger 2013

Mormonkirkens officielle navn "Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige" står over indgangen til kirken i
Odense, hvor den danske missionspræsident 1992-95, Alma D. Anderson og fru Carol Jean står. Navnet
Alma stammer fra Mormons Bog, blandt mormoner et almindelig brugt drengenavn.
Foto: Kaaren Linton.

her”, sagde prædikanten. Men far var nu
vred for alvor: ”Nej du må ikke, her er jeg
manden, og vil du ikke gå godvilligt, så
skal jeg flytte dig!”13
Erindringen stammer fra Stærmose,
hvor småveje slynger sig gennem moser og bjerge. Her i Teglbjerghuset blev
mormonerne vist bort, men i det nærliggende Lysebjerghus blev mormonerne
budt ind. Sønnen, Jørgen Jensen Jørgensen, var som 19-årig blevet mormon.
Som det ofte var tilfældet, trak den unge
både forældre og søskende med. Jørgen
rejste ud i det store udvandringsår 1862,
familien året efter. I Utah kaldte han sig
John James Johnson, og den ene af hans
koner var Eva fra Dalby. Eva havde gået i
skole hos selveste Christen Kold!14
Ganske tæt ved Lysebjerghuset ligger gården Store Skræppenborg, hvor
Peter Larsen Skræppenborg var blevet
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vakt og havde virket som lægprædikant.
Det er påfaldende, hvor ofte mormonerne vinder tilhængere, hvor der har været
en tidligere vækkelse. Når mormonerne
er emigreret, er det lige så påfaldende,
at der opstår en stærk Indre Missionsk
vækkelse på stedet.
Jens Hansens sidste missioner
Missionær Jens Hansen var blot en
af mormonernes missionærer på Fyn,
men han anses som den mest succesfulde. Han foretog i alt tre missioner på
Fyn, 1865-67, 1878-79 og 1885-1888. I
sin dåbsprotokol har han indført navne og data på hele 87 personer, han
har døbt som mormoner. Børnene er
ikke talt med, kun de voksne blev døbt.
Jens Hansens liv i sig selv var forunderligt. Fra en fattig barndom endte han
som patriark i Utah med 14 koner, der
Margit Egdal
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velsignede ham med 37 børn.
I alt skønnes en 1000 mennesker,
børn og voksne, at være emigreret fra
Fyn og Langeland i årene 1850-1870.
På Fyn er der i dag to menigheder, idet kirken i Lahnsgade i Odense ikke kan rumme de fynske mormoner på én gang. I Danmark er
der i alt omkring 4500 mormoner.15
Omkring 80 missionærer fra forskellige
lande er i dag på mission i Danmark,
samtidig med, at omkring 35 danskere
er på mission i udlandet for kirken.
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Noter
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I Vækkelsernes Frembrud i Danmark i første
Halvdel af det 19. Århundrede. De fynske
Vækkelser bd. 2 (red. Anders Pontoppidan
Thyssen), Kbh. 1964, beskrives Lars Pedersens virke som lægprædikant. Fra Jens
Hansens erindringer ved vi, at han gennem
årene bevarer kontakten til morbroderen.
Jørgen W. Schmidt: Oh, du Zion i vest. Den
danske mormon-emigration 1850-1900.
Kbh. 1965. Side 27.
Oplysninger om Jens Hansens tro og færden stammer fra hans egne erindringer.
Anna Egdal (1891-1966) fortalte en tilsvarende beretning om en ung pige, der blev
døbt ved Slusemøllen ved Kørup, Nr. Nærå
Strand. Der skulle pigen dog se en due,
inden hun blev trukket op af vandet.
Mormonernes første missionærer beretter
samstemmende om forfølgelser. Flere af
disse utrykte beretninger refereres i Margit
Egdal: Miraklet på Fyn, Odense 2002.
Se også Gert Westphall Poulsens projekt:
Mormonforfølgelserne i Danmark fra 18501851, AAU, 1985.
Mads Nielsen, der udvandrede fra Nordfyn
i 1883, tog frelsen i Zion helt bogstaveligt.
Når Jesus snart vendte tilbage, og Gud i
et inferno af vrede straffede dem, der ikke
havde fulgt mormonerne, ville mormonerne
imens gemme sig i klippebjergene (Rocky
Mountains) og frelses. Se Margit Egdal:
Mads Nielsen, David og Mette Marie i Guds
eget land. Odense, 2000. Et kildeskrift. Breve
til hustruen, der blev i Danmark.
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Senere lød det fra Mormonkirken, at Zion
(frelsen) kunne man finde i sit eget hjerte,
og at emigration ikke var fornøden.
Rejsen findes beskrevet i Jørgen W. Schmidt:
Oh, du Zion i vest, side 51. Desuden oplysninger fra Jens Hansens fyldige erindringer
omkring emigrationen. At Jens Hansens
søn døde netop på sin tre-års-dag, fremgår
af kirkebøgerne. Jens Hansen gik ikke op i
fødselsdage.
Psykiatriens historie i Danmark / redigeret
af Jesper Vaczy Kragh; tekstredaktion: Tom
Havemann. 1. udgave. - Kbh.: Hans Reitzel,
2008. - 378 sider: ill. (Side 94).
Sagen findes beskrevet i Miraklet på Fyn.
Selve den omfattende retssag findes i
Odense Herredsfogeds Arkiv, hvorfra den
er samlet og udskrevet af Osvald Leif Olsen,
der har doneret sagen til Paarup Lokalhistoriske Arkiv.
Udskrift fra Faaborg Avis og Sallinge
Herreds-Tidende på Faaborg Bibliotek samt
slægts- og ejendomsoplysninger i Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling er
samlet af Helmut Holm, Ringe.
Artikel 6 i mormonernes trosartikler: Vi tror
på den samme organisation, som fandtes i
den oprindelige kirke, nemlig apostle, profeter, hyrder, lærere, evangelister, o.s.v.
Oplysninger om døbte mormoner findes
her i Fjellerup grens arkiver, i Jens Hansens
dagbog samt i hans optegnelser om foretagne dåbshandlinger. Der synes at være
tale om nogle fejlerindringer ved indskrivningen, da de tre kilder ikke er helt ens. Film
fra de enkelte grene kan rekvireres i Slægtshistorisk Center ved mormonkirken i Lahnsgade, Odense. Margit Egdal har arbejdet
med kopier fra studieture i kirkens arkiver i
Salt Lake City.
Hans Teglbjærg: Skildringer fra et fynsk
Husmandshjem i Tiden omkring 1870. Skanderborg, 1952. (Side 12).
Miraklet på Fyn. Side 238.
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.
Odense menigheds historie 1857-2007. Bogen
er oprindelig lavet af Eddie Karnil, men blev
til 150-års jubilæet i Odense opdateret af
Kurt Balazs.
Se også Jesper Stenholm Paulsen: De danske mormoners historie. 2012.
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