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Metodismen i Bergen 1879 -1914
I. INNLEIING
A.

TEMA OG GRUNNGJEVING FOR VAL AV PROBLEMSTILLING

Tidleg på 1970-talet flytta eg til Bergen for å studere. Medlemskapen min i Metodistkirken vart overført til Første Metodistkirke i Skottegaten. Det var denne forsamlinga dei
første metodistane i Bergen høyrte til i. Etter som åra har gått, har det vakse fram ein stadig
sterkare interesse for å vite meir om korleis metodismen etablerte seg i byen.
Eg voks opp med foreldre som var metodistar utan å høyre til den inste kjernen i kyrkjelyden. Avstanden til byen der næraste Metodistkyrkje låg, var for lang til at eg hadde eit
tett forhold i barndommen, men nær nok til at ungdomstida var konsentrert kring verksemda
der. På heimstaden dominerte Den norske kyrkja og bedehuset saman med ei mindre forsamling av «De frie venner». Eg hadde kontakt med alle desse miljøa.
Ingen har gjort grundigare undersøking tidlegare om metodismen i Bergen. I oversiktsverk om kyrkjehistoria i byen blir det referert til bakgrunnsopplysningar som i nokre
høve er ufullstendige eller direkte feil.
I jubileumsheftet for kyrkjelyden frå 1979 står det: «Det var vesentlig håndverkere og
arbeidsfolk som sluttet seg til menigheten, mennesker med en fast forankring i bysamfunnet,
mennesker med ansvar for seg selv, sin familie og sine medmennesker.» (Jubileumshefte
1979: 5) Formuleringa «fast forankring i bysamfunnet» fekk meg til å undrast over kven dei
første metodistar eigentleg var. Var dei «innfødde bergensarar» eller kom dei frå andre stader?
Ei nærare gransking av den første medlemsmassen avslørte at den første metodisten
nok ikkje var fast forankra i bysamfunnet. Det var snarare slik at dei fleste metodistar mangla slik forankring. Granskinga synte også at det var fleire sanningar som burde skrivast om
og justerast. Denne erfaringa vart sporen til å arbeide meir systematisk og grundig med dei
første åra metodismen var i Bergen.
For den som lever over hundre år etter at det heile tok til, var det også ei stor overrasking å oppdage at Metodistkirken var det største ikkje-lutherske kyrkjesamfunnet både i
Noreg og i Bergen langt inn på 1900talet. Eg ønskjer difor å finne ut noko om kva som gjorde at metodismen etablerte seg og fann feste i Bergen frå 1879 og frametter?

B.

PROBLEMFORMULERING OG AVGRENSING

Metodismen kom til Bergen på eit tidspunkt då kyrkjesamfunnet hadde forsamlingar
på Austlandet og i nokre byar langs kysten mellom Stavanger og Oslofjorden. Men kva var
det som gjorde at Bergen blei føydd til lista? Svara kan tenkjast å gå anten i retning av at
handlingsretta personar tok grep og sette i gong dei rette tiltaka som utløyste ein reaksjon hjå
bergensarane. Den andre retninga av svar vil heller understreke dei straumdrag som var i tida
og i tillegg leggje vekt på økonomisk og sosial utvikling.
Aktørorienterte tolkingar av historiske hendingar blir ofte sett opp mot strukturelle
forklaringsmodellar, men det kan kanskje vere nyttig å bruke dei komplementært. (Seland
2006: 44)
22.10.2009
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Arne Hassing (1980) som har gjort den mest vitskaplege og breiaste undersøkinga av
norsk metodisme, har peika på det faktum at metodismen nådde dei fattigaste og lågast stilte
klassane i byane samtidig som det var overrepresentasjon av førstegenerasjon innbyggjarar i
byane. Den sosiale utviklinga i landet på slutten av 1800-talet, meinar han, gjorde at desse
klassane var disponerte for å ta imot metodismen. Han ser også fire element som kjem til
syne ved analysen av omgjevingane arbeidarklassen levde i. Han kallar dei psykologiske,
ideologiske, sosiale og samfunnsmessige. (Hassing 1980: 79)
Hassing si hovudtese er den metodistiske dynamikken i det norske samfunnet. Han
ser metodismen som religiøs rørsle i høve til den norske stat, Den norske kyrkje og arbeidarklassen. Det dynamiske elementet meiner Hassing har med pluralisme å gjere som igjen innebar religiøs fridom, friviljug handlingsretta innsats og mindre vekt på det konfesjonelle.
Eg vil med utgangspunkt i Hassing sine vurderingar sjå på i kva grad dette stemmer
med funn i det bergenske materialet. I og med mitt utgangspunkt er lokalt, og at det ikkje er
funn som kan kaste lys over tilhøvet til staten, legg er mindre vekt på denne delen hos Hassing. Eitt av argumenta Hassing brukar for å redusere verknaden av Einar Molland (19081976) si tese om at frikyrkjene i Noreg hadde avgrensa vekst fordi lutherdomen var så rotfesta i det norske folk, vil eg likevel kommentere. (Molland 1968: 112-113) Hassing meinar at
fordi lovverket la hindringar i vegen for frie val på arbeidsmarknaden, gjorde dette det ekstra
vanskeleg for menneske å velje å bli metodist. (Hassing 1980: 126-127) Spørsmålet er likevel om kor avgjerande det var for utviklinga på slutten av 1800-talet?
Eg vil bruke sentrale metodistar som Martin Hansen (1826-1907), Anders Olsen
(1837-1923) og Ole Olsen (1840-1924) og sjå nærare på korleis dei handsamar tilhøvet til
Statskyrkja.
Metodismen fekk vind i segla i Bergen på eit tidspunkt der det også var store vekkingar i lutherske miljø. Det vestlandske indremisjonsmiljøet hadde eit anna preg enn indremisjonen på Austlandet. Bjørg Seland (1947 - ) har undersøkt bedehuskulturen i Agder som
også var prega av Bergen Indremisjon og Vestlandske Indremisjonsforbund. Dei funn ho har
gjort, blir eit viktig referansegrunnlag for vekkingstradisjonen i vestlandsk utforming.
Eg har valt å konsentrere meg om metodismen i Bergen i tidsrommet mellom 1879
og 1914. Perioden dekkjer både ein fase med nybrottsarbeid som går frå den første kyrkjelyden vart etablert i 1879 og til byrjinga av 1890-talet. For «2den Menighed» vil den første
fasen ta til på denne tida, men den delen av metodismehistoria i Bergen har eg ikkje hatt
kjeldegrunnlag for å følgje opp. Difor blir tida mellom 1892/93 og 1914 ein periode der
Første Menighet går over i ein meir etablert epoke. Offisiell statistikk i form av rapporthefta
frå folketeljingane skil likevel ikkje mellom dei to ulike kyrkjelydane. Difor vil ein del vurderingar kvile på det totalbiletet som desse tala syner.

C.

METODE

Bjørg Seland har i tradisjonen etter mellom anna Peter Bergers religionssosiologi kalla avhandlinga si Religion på det frie marked. Seland drøfter ei rekkje aspekt ved forskingstradisjonen kring religiøse rørsler. Eg lar slik ho gjer det, «fritt ideologisk marknad tene som
et løst fortolkningsbegrep». (Seland 2006: 65) Med utgangspunkt i det amerikanske samfunnet, var biletet om ein livssynsmarknad heller ikkje framand for Hassing. (Hassing 1980: 13)
Eg har difor valt å bruke marknadssituasjonen som ein metafor og ramme for disponering av
stoffet, men utan å binde meg til ein marknadsøkonomsk modell.
Emile Durkheim (1858-1917) tok i bruk omgrepet anomi om at eksisterande fellesskap og normverk blir svekka. Slike endringar kan kome av brå endringar i økonomi og sosi22.10.2009
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al struktur. (Seland 2006: 44) Peter L. Berger (1929-) nyttar denne definisjonen til å slå fast
at «menneskets socialitet forudsætter, at denne ordnende aktivitet finder sted i fællesskap».
(Berger 1997: 16) Å skape meiningsfull orden i kaos – eit nomos – er såleis basert på sosial
interaksjon. Dette nomos høyrer heime i eit kosmos som ein universal, overmenneskeleg dimensjon. For Berger inkluderer kosmos også tankane om det heilage, men er forankra i
verdsleg idégods. Religion er såleis eit resultat av menneskeleg aktivitet. (Seland 2006: 5657)
I det metodismen stod fram som eit tilbod på trusmarknaden i Bergen, var han produsert og forma av dei menneska som hadde vore delaktige i den historiske prosessen frå John
Wesley si tid og fram til Lars Petersen som kom til Bergen i 1879. I Bergen blei rørsla tilført
impulsar frå dei menneska som slutta seg til kyrkjelyden og dei prestane som til ei kvar tid
var ein del av leiinga. Metodismen hadde difor sikkert endra seg frå 1879 til 1914, men eg
har ikkje hatt kjeldegrunnlag for å kunne studere ei slik endring. Dei talane og traktatane
som har kunna fortelje noko om kva metodistar trudde og forkynte, blir brukte som generelle
uttrykk for metodistisk tanke og tru.
Metodismen frå denne perioden blir berre synleg for oss gjennom ulike skriftlege
kjelder. Nokre er førstehands, mens ein god del andre er andre- og tredjehands. Alle må møtast med kritisk vurdering for å kunne slå fast kva som er dei historiske kjennsgjerningar og
kva for samanhang det er mellom dei. Årsaker, motiv og forklaring ligg alle innafor rammene av menneskeleg virke. Deretter er det eit mål å setje saman fragmenta til ei forteljing.
Ernst Troeltsch (1865-1923) lanserte tanken om kyrkje - sekt. I debatten kring metodismen i Bergen var omgrepet sekt mykje nytta i «daglegtalen» sin negative, avvikarmeining. I denne samanhengen er ordet brukt i Troeltsch si nøytrale meining med ordet.
Ut frå dette kjem eg til å ta for meg den religiøse og sosiale konteksten som var i Bergen kring 1879 i kapittel II. På sett og vis blir dette ein analyse av marknadssituasjonen før
metodismen blei eit tilbod. Eg legg vekt på den demografiske og økonomiske utviklinga som
var på gong og held fram i tida fram mot første verdskrigen. Bergen var også prega av idear
om politiske og samfunnsmessige tilhøve som førte til diskusjonar over store delar av landet.
Eg vil ta opp demokratiseringstanken og det moderne si framvekst. Vidare var internasjonalisering ei naturleg side ved ein by som alltid hadde vore ein port ut mot resten av verda.. Ein
konsekvens av mellom anna demokratiseringstanken og brot på det religiøse monopolet, var
pluralisering. Eit auka engasjement i ulike grupper og foreiningar opna for det friviljuge. I
høve til medlemstala var Den norske kyrkja, Indremisjonen og Metodistkirken dei tydelegaste aktørane i pluralismens gjennombrot i Bergen. Den lutherske frikirken i Noreg fekk eit
medlemstal som var høgare enn Metodistkirken i løpet av perioden, men ikkje i Bergen. Her
kom veksten seinare.
I kapittel III gjer eg greie for Metodistkirken i Norge. Dette er tilbydaren og tek opp
tiltaka han nytta seg av. Eg peikar på utviklingsliner både internasjonalt og nasjonalt fram til
1879. Deretter ser eg på kva ideologi og mål kyrkja hadde for verksemda her i landet. Til sist
blir det vurdert i kva grad etableringa i Bergen var sentralistisk motivert.
Ved å studere opplysningar om medlemene, kvar dei kom frå, alder, kjønn og yrke,
kan ein seie noko om kven det var som blei metodistar. Dei er kjøparane, og har fokuset i
kapittel IV. Her blir det også viktig å drøfte om dette samsvarar med funn i andre delar av
landet, eller om det kjem fram særdrag for Bergen.
Både tilbydar og kjøpar er viktige element i ein handel, men sjølve varen må vere
slik at dei som vil kjøpe finn det interessant og tenleg for sin eigen del. I kapittel V ser eg på
metodismen slik han tok form i Bergen. Her legg eg vekt på arbeidsmåtar organisatoriske
22.10.2009
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tiltak. Eg ser også på forkynninga og den teologien som låg bak.
Metodismen møtte motstand særleg frå Statskyrkja sine prestar. Dei praktiske vanskane som kunne dukke opp om ein ville melde seg ut, var med på å fastsetje prisen for å bli
metodist. I tillegg gjekk vegen inn i medlemskapen via fleire kontrollpostar frå Metodiskirken si side. Til grunn for motstanden frå presteskapet i Statskyrkja låg også kyrkjesynet som
var rotfesta i monopolismen., men i kva grad hadde metodistar prinsipielle innvendingar mot
samrøret mellom kyrkje og stad? Dette blir drøfta i kapittel VI.
I det siste kapittelet samlar eg nokre av trådane som har grunnlag i fleire av kapitla
og vurderer dei ut frå det vi kjenner til av situasjonen for metodismen i Bergen kring 1914..

D.

KJELDER

Til grunn for det statistiske materialet eg har utarbeidd, ligg den første kyrkjeboka for
«Den biskopelige Methodistmenighed» i Bergen frå 1879.
I ministerialboka blei berre medlemer førte inn. Det vil seie at vi berre har opplysningar om eit avgrensa utval av dei som brukte kyrkjelyden. Mange fleire gjekk der, men
vart aldri tekne opp. Vi manglar såleis opplysningar om dei menneska som metodismen totalt sett fekk innpass hos. Alle som skulle bli medlem måtte gjennom ein prøveperiode. Vi
finn heller ikkje data om desse og kan såleis ikkje seie om det her skjedde ei avskalling og
kor omfattande den var.
Om medlemene vart det ført inn opplysningar om namn, yrke, innmeldingsdato, fødselsdato, opphaldstad/adresse og kva for eit kyrkjesamfunn dei kom frå. For å kunne seie
noko om kvar desse menneska var fødde, har eg difor søkt å identifisere så mange som mogeleg i folketeljingar frå 1875, 1885, 1891 og 1900 i Digitalarkivet. Av 549 namn, har det
vore mogeleg å identifisere kring 497 i ei av folketeljingane med rimeleg grad av gjenkjenning. Nokre med namn som til dømes Andersen og liknande som det finst fleire mogelege
personar av, har eg måtta la vere uidentifiserbare. Ei gruppe med jenter som berre vart skrivne inn med førenamn og patronym, har det heller ikkje alltid lukkast å verifisere opphavstad
til.
Der det har lukkast å slå fast adresse på bustad i byen, er dette opplysningar som
gjeld på eitt visst tidspunkt. Mobiliteten innan bygrensene var relativt høg på denne tida. Difor kan dei ulike medlemene ha budd på ulike adresser, men sidan eg ikkje har vurdert det
som viktig å studere flyttemønsteret, har eg ikkje freista å kartleggje alle detaljar på dette
området. Flytteaktiviteten gjekk svært ofte føre seg innafor bydelen. I tilknyting til utbygging av nye bydelar som Nygård, Kalfaret, Møhlenpris og Krohnengen var flyttinga over
bydelsgrensene sjølvsagt meir markert.
I nokre høve finst det menneske som har budd i Bergen i tidsrom som ikkje er blitt
fanga opp av folketeljingane. Desse har det vore vanskeleg å identifisere Dei som har emigrert til USA, har ein til ein viss grad kunna identifisere via emigrantlister.
Ein del har også budd på Laksevåg og i Solheimsviken/Årstad-området. Folketeljingane dekkjer ikkje desse områda like godt som for Bergen sentrum. Difor er det også nokre
medlemer herfrå som det ikkje har lukkast å finne bakgrunnen til.
Kyrkjeboka gir også opplysningar om dødsfall, utmelding, vigslar, barn som er døypte og eksaminerte. I nokre høve blei også barn melde inn saman med foreldra. Dei blei førde
i ein eigen del av kyrkjeboka. Ulike opplysningar i ulike delar av boka har vorte samla og
knytt til den personen det gjeld.
22.10.2009
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Eg har også gått gjennom protokollar frå kvartalskonferansane dei første 10 åra. Desse er svært kortfatta og gir lite innblikk i kva for diskusjonstema som har rørt seg i kyrkjelyden. Dei seier likevel noko om kven som hadde sentrale leiarposisjonar.
Bernt Jørgensen sine handskrivne notat finst på Metodistkirkens Historiske Arkiv i
Akersbakken, Oslo. Her fortel han om hendingar frå tida han var i Bergen, men også frå det
han har fått vite om og av Lars Petersen.
For å kunne seie noko om forkynning/teologi har eg nytta ulike pamflettar, trykte og
ikkje-trykte preikesamlingar eller notat til preiker. Eg har berre nytta materiale frå personar
som anten har vore tilsett som prestar i Bergen, eller som har budd her og hatt tilsynsansvar
for Bergen distrikt.

E.

ANNA FORSKING

Arne Hassing er den einaste som har freista gi eit samla oversyn over norsk metodisme på 1800-talet. Framstellinga hans vil vere hovudkjelde til det oversynsmaterielet eg nyttar meg av. Hassing har bakgrunn frå amerikansk kyrkjeliv, med foreldre som kom frå Noreg. Eg refererer til den originale, engelskspråklege utgåva sidan den norske oversetjinga
ikkje alltid gjengir teksten korrekt. Ved eitt høve har eg brukt norsk omsetjing, ikkje fordi
den avvik frå originalen, men fordi det språkleg høver betre i min samanheng.
Om metodismen i Bergen er det skrive litt i nokre kortfatta jubileumshefte. Kvaliteten på dette er variabel og stundom er det meir interessant kva som ikkje står enn det som
står der.
Solveig Bergan si ei hovudoppgåve om Dissentermenighetene i Bergen (Bergan
1974) byggjer opplysningane sine mest på Willy Heggøy (Heggøy 1970) og pastor Karsten
Normann Nørberg som var tilsett i Bergen Første Metodistkirke på den tida. Nørberg har nok
hatt svært avgrensa kunnskapar om den første tida.
Bergan nemner problemet med at det er ført inn 36 medlemer 28. september 1878
medan Stiftamtmannen registrerer berre 11 utmeldingar frå Statskyrkja 29. november same
år. (Bergan 1974: 44) Ho tolkar det som at berre 11 var medlemer i full foreining medan resten var prøvemedlemer. Dette er neppe ei korrekt tolking sidan ministerialboka ikkje har rom
for å skilje mellom prøvemedlemer og medlemer med fullt medlemskap. Det korrekte er nok
heller at 11 vart melde ut av Statskyrkja i Bergen stift. Resten var døypte andre stader i landet. Feilinformasjonen om at det berre var 11 medlemer i første omgong, er diverre blitt
hengande ved også i ei så nyutkomen bok som Hellemann si frå 2003. Her er det ikkje gjort
godt nok grunnarbeid. (Hellemann 2003: 212)
Lars Erik Nordby(1977) har saman med Erik A. Hansen (1973) og Ommund Rolfsen
(1981) levert viktig referansemateriale om metodismen i Østfold. Per Skarung(1983) om metodistkyrkjelyden i Stavanger og Gunnar Molden(1991) om Arendal, har også vore nyttige
bidrag..
Willy Heggøy (1912-2001) har skrive ei lita bok om den første metodistpresten i
byen, Lars Petersen (1854-1889). Boka tilfredstiller ikkje krava til kritisk distanse, men er
prega av eit ønskje om å gi Lars Petersen litt for mykje «helteglorie».

F.

DEFINISJONAR

Eit par ord om nokre av dei omgrepa eg nyttar. Det offisielle namnet på kyrkjelyden i
dag er Første Metodistkirke. Det heiter også Metodistkirken i Norge. Eg har difor valt å bru22.10.2009
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ke ordet kirke i desse samanhengane.
I dissentarlova av 1891 vart omgrepet statskirke nytta. (Oftestad 1998: 12) Dette ordet var mykje i bruk mot slutten av hundreåret også før 1891. Eg kjem til å nytte det i omtalen av Den norske kyrkja.
I tilknyting til omtalen av yrke og sosial plassering viser eg til eit klassifiseringsskjema som har vore i bruk ved Universitetet i Bergen og som er teke inn i appendiks 1.
(Torvanger 2000: Appendiks 1)
Kristelig Tidende var tittelen på Metodistkirkens offisielle blad.

22.10.2009

10

Thor Bernhard Tobiassen: Metodismen i Bergen 1879-1914

II. BERGEN KRING 1880
A.

KORT DEMOGRAFI

Egil Ertresvaag(1982) innleier omtalen av den demografiske utviklinga i Bergen mellom 1875 og 1914 med spørsmålet: «Bergenserne: hvor kom de fra?» (Ertresvaag 1982: 463)
Det var altså ikkje sjølvsagt at alle som budde i byen i på denne tida, hadde anar langt
bakover i tid frå smit og smau i typiske bergenske bydelar som Nordnes eller Sandviken.
Men kvar kom dei så frå og kva sysselsette dei seg med? Kva var det som prega det samfunnet metodismen freistar å få innpass i kring 1880?
Det skjedde store endringar i det norske samfunnet i løpet av 1800-talet. Endringane
kom også til Bergen, men ikkje alltid til same tid som i resten av landet. Demokratisk tankegong høyrte saman med oppløysinga av det einsretta standssamfunnet. Personleg engasjement og virketrong vart kanalisert inn i organisasjonslivet. Nye tankar slo gjennom i fleire
lag av folket og førte til eit nytt handlingsmønster. «Det moderne» konfronterte til og med
teologien og stilte spørsmål ein ikkje berre kunne gå forbi. Den eine kyrkja måtte tåle at andre trussamfunn og kyrkjer ville ha rom. Pluralismen var komen for å bli.
I dette kapittelet ser eg på rammefaktorar i det bergenske bysamfunnet. Eg legg vekt
på nokre demografiske særdrag og den sosiale profilen yrkesstrukturen syner. Viktige tankestraumar nasjonalt og internasjonalt blir presentert i kortform og til slutt gir eg ei skisse av
den religiøse landskapen i byen kring 1878.

1. Det bergenske folk
Noreg hadde ein sterk auke i folketalet på 1800-talet. I 1801 var det 883.603 menneske i heile landet medan det i 1900 hadde stige til 2.240.032. Eit anna viktig demografisk drag
var at byane endra seg. Dei auka ikkje berre talet på innbyggjarar i takt med den generelle
veksten i landet, men byane tok også over ein større del av folkemengda. I byrjinga av hundreåret var det kring 10% som hadde adresse i byar og tettstader, medan denne delen hadde
auka til over 1/3 i slutten av hundreåret. Grunnen til endringane var først og fremst at folk
flytta frå distrikta. Fødselsoverskotet spela etter kvart ei større rolle også i urbane strok.
(Bjørndal 1999: Kap 4.1)
Bergen var ein del av dette mønsteret, men veksten i folketalet tok ikkje av før etter
1855. Frå 1875 og fram mot hundreårsskiftet, var han svært sterk. Veksten kom både av eit
stort fødselsoverskot og av tilflytting til byen. Tala for netto tilflytting, skjuler ei rekkje innog utflyttingar slik at aktiviteten samla sett kan ha vore minst 5 gonger høgare. Ein del av
folkeauken kom også av at grensene for byen vart utvida i 1877. (Bjørndal 1999: kap 4.1)
Sjølv om Bergen alt lenge hadde vore ein by med eit yrande folkeliv og fleire tungemål – også utanlandske, hadde endringane på 1800-talet stor innverknad på byen. Fleirtalet
var ikkje lenger fødde i byen, men hadde røtene sine heilt andre stader i landet. (Ertresvaag
1982: 136)
Hovudtyngda av dei som flytte inn, kom frå distrikta nord for byen. Områda som skil
seg sterkare ut frå andre, er Sunnfjord og Nordhordland, men med tett følgje av Midthordland. Arbeidet innflyttarane fekk vart som oftast ikkje løna særleg høgt og dei stod såleis
langt nede på den sosiale rangstigen. Dei meir velsituerte, var i langt høgare grad fødde i
byen.
Tilstrøyminga varierte stort sett med konjunktursvingingane, og høgkonjunktur førte
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til stor mobilitet. Det fanst likevel lokale variantar der utflytting frå ei bygd kom i tider med
låge konjunkturar. (Bjørndal 1999: Kap 4.2)
Gjennomsnittsbergensaren var likevel ikkje fødd i Bergen i 1879. (Ertresvaag 1982:
139-140 og s. 463) Han og ho hadde oftast hatt barndomen på landsbygda. Dei var ennå relativt unge, men med slekta så pass langt unna at både det gamle nettverket smuldra opp og dei
sosiokulturelle rammene dei hadde levd under, vart borte. I slike situasjonar ser det ut til at
menneske søkjer etter å etablere ny heilskap i tilveret der eit sosialt nettverk inngår som ein
viktig del. Dei som nett har flytta til ein ny stad, vil vere i ein reorienteringsfase. (Berger
1997: 3)

2. Yrke, klassedeling og busetjingsmønster
Dei nye innbyggjarane kom til Bergen for å skaffe seg arbeid. Det galdt eksistensgrunnlaget til einskildpersonar, men svært ofte også for ein heil familie. Om dei ikkje hadde
familie på innflyttingstidspunktet, var det mange som gifte seg i løpet av få år.
Den som kom frå ein gard, hadde ofte lært seg grunnleggjande ferdigheiter på ulike
område. Gutane kunne både handtere reiskapar og vedlikehalde hus og anna. Jentene var
vane med hushald og innandørs tenester. Vi finn desse personane att som lærlingar, handverkarar og i teneste hjå kjøpmenn og meir formua personar.
Samfunnet var i ferd med å endra karakter – noko Knut Mykland (1920-2005) kalla
ein overgong frå «et førindustrielt og relativt statisk ”standssamfunn” til det moderne og dynamiske ”klassesamfunnet”». (Sitat hos Torvanger 2000: kap 1.4) Klassesamfunnet var ikkje
så lukka som standssamfunnet hadde vore. Mobiliteten mellom klassane var ikkje berre mogeleg, men gjekk stadig føre seg. Endringane i handverkslovene i 1839 og 1866 spela her ei
vesentleg rolle. I 1870 vart så laugsvesenet avskaffa i Bergen, og med det kunne den som
hadde naudsynte ressursar, lettare få borgarskap. Den økonomiske bereevna eit menneske
hadde, kom til å telje meir. Det komplekse samfunnet kravde fagkunnskap og spesialisering
og førte til at sosial status ikkje lenger var så avhengig av byrd. (Torvanger 2000: kap 1.4)
Mellom 1845 og 1875 voks det fram ein god del ny industri i landet, men det var likevel først mot slutten av hundreåret og særleg etter 1905 at den store industrialiseringsbølgja kom. (Try 1979: 202) Bergen hadde også spirer til industrireising i 1850-åra, men veksten innafor bygrensene kom ikkje umiddelbart. Grunnen til dette var mellom anna forbodet
mot bruk av dampmaskinar i byen. Det industrielle gjennombrotet vart såleis noko forseinka
og skaut fart først nærare første verdskrigen. (Torvanger 2000: Kap 3.1)
I takt med at industrien tok over produksjonen av mange av dei varene handverkarane
tidlegare hadde hatt hand om, missa handverksnæringa etter kvart den dominerande posisjonen sin. Innan nokre handverk auka derimot sysselsetjinga. Det var særleg handtering av
ferske matvarer som hadde ei slik utvikling som til dømes slaktarar og bakarar. I tillegg førte
auka byggjeverksemd til at snekkarar og murarar var ettertrakta. (Bjørndal 1999: kap 4.2)
I 1875 var 5800 personar skatteytarar i Bergen. Om lag to tredelar tente mellom 100
og 200 spesidalar i året. 100 spesidalar var nedre grense for inntekt som skulle skattleggjast.
30 % hadde ei inntekt mellom 200 og 1000 spesidalar medan berre 345 personar tente over
1000 spesidalar. Over halvparten av denne siste gruppa var kjøpmenn. Nokre av desse var
svært rike.
I mellomsjiktet fann ein handverksmeistrar, fullmektigar, kontoristar og kjøpmenn
medan den lågaste inntektsgruppa var dominert av arbeidarar. Dei var anten daglønna, sveinar eller sjøfolk, men ein fann også handverksmeistrar, kontoristar og bestillingsmenn med
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dette inntektsnivået. (Ertresvaag 1982: 149-150)
Bergen hadde i hundrevis av år vore ein viktig bindelekk mellom Nord-Noreg, Vestlandet og Europa. Råvarer frå Noreg vart skipa til andre land via Bergen, og mange distrikt
var avhengige av dei varer og kredittar som handelsmennene i Bergen kunne skaffe. Det gav
sjølvsagt handelsmennene makt. Ved å utnytte det nye systemet med grossistar i byane som
knytte til seg eit nettverk av landhandleri kring om på bygdene, styrka dei maktposisjonen
sin. Kontakta mellom grossistar og landhandleri førte i neste omgong til at det voks fram nye
og raskare kommunikasjonsmiddel mellom byen og distrikta. (Bjørndal 1999: kap 4.2)
Langt inn på 1800-talet var Bergen byen rundt Vågen. På den eine sida låg Bryggen
med det gamle miljøet frå Hansaeatertida. På den andre sida låg Strandsiden med nyare
handelshus. Høgdedraget som Strandsiden var ein del av, bar namnet Nordnes og var stort
sett bustadområde. Det same var tilfelle i Fjellsiden som løfte seg over Bryggen og gjekk
både mot Sandviken og innover mot Kalfaret. Ytre Sandviken var likevel på sett og vis nesten utanfor byen. Men i alle bydelane fann ein ulike samfunnslag. Det var først mot slutten
av hundreåret at segregeringa tek til.
På Strandsiden budde det i 1865 mange sjølvstendige næringsdrivande (kjøpmenn,
handelsmenn), bestillingsmenn og tenestefolk. Dei budde i husværa som var knytt til bygningane dei dreiv handelen frå. Desse låg gjerne nær sjøen. Ikkje langt unna, men noko høgare oppe i området som også i dag kallast Klosteret, budde betjenter, småhandlarar (høkere)
og arbeidarar. Det var ikkje noko markert skilje, men snarare glidande overgong mellom bustadområda. På vestsida av Nordneshalvøya budde det mest arbeidarar, sjøfolk og fattige.
Det var her på sørvestsida vi fann Georgernes Verft som har gjeve namnet til bydelsområdet
«Verftet». (Bjørndal 1999: kap 5.3) I denne delen av byen ligg også Skottegaten.
(Metodistkapellet som vart innvigd i 1882 låg i Skottegaten)
I Skuteviken var det ei god hamn som saman med Sandviken vart eit alternativ til Vågen. Mykje av verksemda her var direkte knytte til handel og sjøtransport, særlig av fisk. I
tillegg kom handverksbedrifter av bødkere og repslagere som dekka handelsskipa sine behov. (Torvanger 2000: kap 3.2) Med relativt lite differensiert næringsverksemd i området og
få personar som hadde noko kapital å snakke om, var det gjennomsnittlege inntektsnivået
lågt. Men fordi det budde ein god del handverkarar på ulike nivå, kan ein ikkje kalla bydelen
for eit reint arbeidarstrok.
Kring 1890 tok busetjingsmønsteret i Bergen til å endre seg. Arbeidarane dominerte i
husværa som kom til under utbygginga av Krohnengen, medan dei meir velstilla søkte mot
Nygård og seinare mot Kalfaret. Husværa i den etablerte delen av byen var ofte små og då
barnetalet i familiane auka, måtte ein søkje etter større plass. Likevel flytte ein ikkje lenger
enn ein måtte. Det var relativt stor mobilitet innan små geografiske område. Men nokre flytte
også ut av bydelen dei heldt til i. Frå Nordnes var det mange som fann eit nytt husvære på
Krohnengen. (Bjørndal 1999: kap 8.8)
Nygårdshøgda stikk ut i Byfjorden med eit nes noko sørvest for Nordnes. Den yttarste pynten hadde difor fått namnet Sydnes. På toppen vart det bygd husvære i fleire etasjar,
medan fjellsida ned mot fjorden hadde ei rekke småhus. I desse trehusa budde handverkarar
og arbeidarar. Møhlenpris som ligg mellom Sydnes/Nygårshøgda og Puddefjorden, blei ein
del av byen i 1877 og deretter tok bygginga av bustader til der. (Bergen kommune: Prosjektet strøksnavn: http://www.bergen.kommune.no/scope/mby_/ekstern/molenpris.html) Svært
mange av desse var arbeidarbustader.
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B.

STRAUMDRAG I NORSK SAMTID

1. Demokratisering og modernisering.
Dei sosiale rammene ein vart fødd inn i under standsamfunnet, kom til å bli styrande
for det meste av livet seinare. Etter som klassesamfunnet vart meir tydeleg og laugsvesenet
gav slepp på grepet det hadde hatt, vart det mogeleg for menneske frå ein klasse å arbeide
seg opp i og bli ein del av eit anna sjikt i samfunnet. Sjølvsagt var risikoen der for at ein kunne gli i motsett lei.
På politisk hald missa embetsstanden monopolet på setene i Stortinget. Først kom
bøndene og seinare sikra andre grupper seg representasjon i nasjonalforsamlinga. I 1884
kravde så Stortinget og fekk gjennomført at regjeringsmakta skulle vere fundert i fleirtalet på
Stortinget. Det moderne hadde fått eit gjennombrot i Noreg. Det demokratiske systemet vart
bygd ut og gav rom for fleire engasjerte personar. Kommunane fekk større ansvar og skulle
ta hand om både kyrkjene, skulane og vegane. (A.L.Seip 1998: 18)
Maktstrukturen var i endring og der konge og stand hadde vore knute- og kontrollpunkt, var andre organ i ferd med å tilkjempe seg ein ny posisjon. For at demokratiet skulle
kunne ta over og fungere der eineveldet før hadde kontroll, måtte det også ha organ som
kunne vere kanal for viljen nedanfrå. Ved valet i 1882 stod det om ja eller nei til riksrett mot
regjeringa Selmer, og prosessen som førte fram til det historiske stortingsvedtaket i 1884,
fekk fram parti som Venstre og Høgre.
1870-åra i Bergen var politisk ei fredeleg tid, men frontane vart tydelegare i byrjinga
på 1880-talet. Venstre vann valet i 1882 og sende fire representantar til Stortinget. Partiet
greidde deretter å halde på hegemoniet i byen heilt fram til 1903. (Ertresvaag 1982: 529-530)
Både høgre- og venstresidene hadde sine talerøyr i avisene. «Bergen Aftenblad» blei
til for å kunne tale konservatismen si sak på ein betre måte. Bergens Tidende hadde alt synt
at dei støtta venstrepartiet. Men denne avisa opna også for lekmannsrørsla, nynorsk og motstand mot embetsstanden. «Bergensposten» var venstrevenleg, men låg nærare det liberale
borgarskap. Det var den siste avisa som vart talerøyr for Christian Michelsen(1857-1925).
(Ertresvaag 1982: 531-534)
Engasjerte personar i den lågkyrkjelege lekmannsrørsla, stilte seg ikkje på sida av
politikken. Dei fleste støtta Venstre, og menn som Andreas Lavik (1854-1918) (Eide 1948:
98) og Lars Oftedal (1838-1900) var politisk aktive også på Stortinget på venstresida samstundes som dei vart sett på som leiarar innan den lutherske vekkingsrørsla. (Ertresvaag
1982: 534-535 og Eide 1948: 98) Venstre hadde sterke indre spaningar som mellom anna
kom til syne i Bergen alt i 1885. I 1888 sprakk partiet i «Det moderate Venstre» og «Det reine Venstre». Det siste greidde likevel å få alle representantane til Stortinget frå Bergen heilt
fram til 1903. Men det var mange frå det lågkyrkjelege miljøet som støtta «Det moderate
Venstre».
I løpet av 1880-åra kom så Arbeidarpartiet til. Det var verksemda til Sophus Pihl
(1840-1888) som dreiv fram partidanninga i Bergen. Partiet bygde på den internasjonale,
sosialistiske tanken, medan det også eksisterte ei anna foreining som tala arbeidsfolket si
sak. Det var «Håndverksvennenes foreining» som var meir borgarleg orientert. (Ertresvaag
1982: 535-543)
Endringsprosessane som starta ei omforming av det norske samfunnet på 1800-talet
var komplekse straumdrag. Nokre har freista samle dei fleste av slike prosessar i omgrepet
modernisering. Andre er meir skeptiske til bruken av ordet fordi dei finn det vanskeleg å bli
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samde om periodisering og avgrensing av innhald. Likevel kan det ha ein funksjon, slik Seland brukar ordet, til å stå for økonomiske og sosiale endringsprosessar i overgongen frå «et
mer statisk og tradisjonsbundet jordbrukssamfunn til et industrisamfunn preget av rasjonalisering, effektivisering og mobilitet». Sosiale og økonomiske verknader prega også andre område enn dei industrialismen slo sterkast inn i. (Seland 2006: 58-59)
Prosessen kan konsentrerast om teknologisk utvikling, næringsmessig omstilling, sekularisering og effektivisering av samfunnsinstitusjonar. Men det finst eit mangfald av idear
og skifting i mentalitet som styrer det einskilde mennesket og grupper medan dei står i slike
endringsprosessar. (Seland 2006: 59)
Moderniteten rokka også ved ein av dei sterkaste institusjonane i det norske samfunnet – statsreligionen. Åtaket kom frå ulike hald. Ei grunnleggjande brekkstang låg i sondring
mellom offentleg og privat sfære i samfunnet. Dissenterande kristendom fekk plass i det private, medan det offentlege både skulle administrere den lutherske religion som offentleg og
samstundes vokte på fridomen til dei som dissenterte. Den lutherske religion var også så infiltrert i resten av det offentlege statsrettslege system at det måtte bli problematisk. (Oftestad
1998 135-139)
Innan den offisielle kyrkja kom åtaka frå dei som var misnøgde med måten kyrkja
tok hand om kristendomen på. Eit meir restriktivt syn på adiafora låg ofte til grunn. (Seland
2006: 60) Desse gruppene ønskte dessutan meir innsnevra grenser for kven som skulle avgjere kyrkjelege spørsmål. Ein stat styrt av menneske med annan tru enn den kristne, kunne
ikkje ha rett til å styre over ei kyrkje.
Dei som såleis skulle ha rett til å til å ta hand om styringa av den offisielle kyrkja,
fann ein ikkje innafor eit nominelt medlemskap, i kreteria truande eller ikkje-truande.
Det ein må kunne kalle ytre faktorar som også pressa den offisielle kyrkja, vart målbore av mellom anna kulturradikale krefter som stilte seg kritiske til den pietistiske kristendomsforma. Dei bygde ofte kritikken sin på tolking av moderne vitskap der positivismen og
realismen reiste spørsmål ved openberringstanken som utgangspunkt for vitskapleg tenking
og arbeid. Charles Darwin (1809-1882) si bok The origin of Species blei i seg sjølv eit debattema, men det agnostiske, naturalistiske totalsynet som låg til grunn, reiste tvil om sanningsinnhaldet i Bibelen. Fleire vitskapsgreiner på Universitetet i Oslo la dei nye tankane til
grunn for arbeidet sitt. (Oftestad 2005: 226-231)
Med utspel som utfordra skapingsforteljingane i Bibelen kom sjølvsagt teologar til å
representere den eine parten i debatten om darwinismen. Men teologien møtte også utfordringar frå eigne rekkjer. David Friedrich Strauss(1808-1874) sitt bibelkritiske skrift Leben
Jesu vart utgangspunkt for den liberale teologien og spørsmåla om ikkje Bibelen sine skrifter
skulle handsamst med vanlege tekstkritiske hjelpemiddel. Frontlinene mellom teologane vart
så markerte at dei konservative braut med det teologiske fakultetet og skipa ein ny, frittståande utdanningsinstitusjon for prestar i 1906. (Oftestad 1998: 135 og A.L. Seip 1998: 23)
Teologane sine viktigaste motdebattantar var ei rekke kulturpersonar som Bjørnstjerne Bjørnson(1832-1910), Henrik Ibsen, Arne Garborg(1851-1924) og Alexander Kielland
(1849-1906). Dei vart etter kvart kritiske til kyrkja og kristendomen. Dei henta mange argument frå tankane til Søren Kierkegaard(1813-1855). (Sandvik 1998: 13) I Danmark hadde
dei god støtte frå Georg Brandes (1842-1927). (Oftestad 2005: 227) Det paradoksale var at
Kierkegaard samstundes var inspirator for grundtvigianarar. Tankane hans hadde dessutan
visse parallellar til Gisle Johnsons stadietenking.
I Bergen kom striden om den liberale teologien sterkast til overflata gjennom den ak22.10.2009
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tive motstanden indremisjonsmiljøet ytte mot presten Carl Konow(1863-1923) i Sandviken.
Han vart utsett for harde åtak og freista fjerna frå stillinga i Sandvikskirken. (Ertresvaag
1982: 574)
Romantikken søkte etter og støtta det særeigne i folkekarakteren. Det gjorde at historie, språk og kunst blei viktige. Interessa for desse felta blomstra utover i det 19. hundreåret
og var viktige i identitetsdanninga som gjekk føre seg i den unge nasjonen Noreg. Ein søkte
då tilbake til det oldnorske og dei eldste kulturuttrykka ein kunne finne. Det gamalnorske
språket blei dyrka og inspirerte til å skape grunnlag for eit eige norsk skriftspråk i moderne
drakt. Ivar Aasen(1813-1896) la det vitskapelege grunnlaget for nynorsken, men i Henrik
Wergeland(1808-1845) si ånd arbeidde mellom anna Knud Knudsen(1812-1895) og
Bjørnstjerne Bjørnson for ei fornorsking av det danskinspirerte skriftspråket. (A.L.Seip
1998: 20-21)
I Bergen fanst det ei gruppe av kjøpmenn, handverkarar, og embetsmenn som var interesserte i språkspørsmålet alt i 1850-åra. Ei tid var Bjørnson ein del av gruppa og freista
lære seg nynorsk. Ut av denne vennekrinsen kom det ein organisasjon som kalla seg Vestmannalaget. (Ertresvaag 1982: 296) Vestmannalaget dreiv både målpolitikk og sytte for sosiale og finansielle tiltak. Dei stod bak drift av «kaffistover» og etablering av bankverksemd.
Laget var også viktig for at Noregs Mållag og avisa «Gula Tidend» kom til. (Ertresvaag
1982: 572)
Både fråhalds-, målsaka og den lågkyrkjelege lekmannsrørsla hadde eit solid feste på
Vestlandet der Bergen var eit sentrum. Så sterke var desse rørslene at sjølv høgretilhengjarane i 1909 ikkje godtok programmet til Høire. Vestlands-Høire gjekk til val på eige program
der dei ikkje sa noko om riksmålet og heller ikkje var mot forbodslina i alkoholspørsmålet.
(Ertresvaag 1982: 574-575)
Det var også ei viktig side ved moderniteten at engasjementet ikkje berre tok tak i
samfunnstoppar og kulturelite, men i vanlege menneske. På ulike måtar utkrystalliserte det
seg eit vell av organisasjonar og lag med lokalt feste, men ofte knytt saman i eit organisasjonsnettverk med overordna styringsstruktur. Assosiasjonsfenomenet har vore grunnlag for
teoridanning der tomromsteorien har visse drag av likskap med anomitanken. (Seland 2006:
38)

2. Internasjonalisering
Både liberalisme og nasjonalisme var impulsar Noreg fekk frå andre land i Europa.
Ja, sjølv klesmotene på bygdene (bunad) som mange har rekna som djupe og ekte norske,
var eigentleg moderne europeisk drakt- og byskikkar frå eit par generasjonar tidlegare. (Try
1979: 361-362) Det norske hadde heile tida røter både i det nasjonale og det europeiske. Om
Garborg heiter det at han var både jærbu og europear. Kultureliten reiste til ei rekke europeiske kulturland og henta impulsar frå det som rørte seg der. I arkitekturen kan ein rekne
både Botsfengselet og Gaustad sjukehus som nedslag av europeisk byggeskikk i Noreg.
(A.L.Seip 1998: 22)
Den same påverknaden fann stad i teologien og kyrkjelivet. Grundtvigianismen kom
frå Danmark og forma ein liberal kyrkjeleg retning. (A.L.Seip 1998: 22) Gisle Johnson som
vart ein hovding for den pietistiske retninga, henta inspirasjon frå Erlangen og Leipzig i
Tyskland. (Aarflot 1967: 353)
På same vis var misjonstanken ein del av ei verdsomspennande bølgje. Det var dei
kristne sin plikt «å virke for hedningenes omvendelse». (Aarflot 1967: 322) Både ideen bak
misjonsverksemd og organisering i selskap var impulsar frå utlandet.
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For Statskyrkja sine menn vart det moderne ei utfordring. Sjølve tanken om at stat og
kyrkje kunne høyre saman vart problematisert. Mellom dei som var kritiske til å halde på
den sterke bindinga, hadde mange lese boka To konger og to kongeriker og tenkte ut frå denne. Boka handla om Skottland sin kamp for kyrkjeleg fridom. (Løvlie 2002: 179) Særleg lutherske kristne leiarar på Vestlandet argumenterte på eit slikt grunnlag, og indremisjonen der
vart forma av det. (Eide 1948: 67-68)
At det også kom impulsar til landet frå det amerikanske kontinentet, var såleis ikkje
noko særmerkt. Metodismen var såleis ein del av det som seinare har blitt kalla amerikaniseringa og som forskarar som Sigmund Skard(1903-1995) og Nils E. Bloch-Hoell(19152002) har sett nærare på. (Hassing 1980: 12-15) Noreg både på 1800-talet og seinare stod
midt i dei internasjonale straumdraga.
Liberalisme, demokrati og pluralisme slo sprekker i det monopoliserte samfunnet.
Det betyr ikkje at desse ideane til fulle hadde overtatt og erstatta det tankegods som til nå
hadde dominert. Gamalt og nytt eksisterte side om side. Sidan stat og religion ikkje skilde
lag, fanst det framleis ulike sterke band mellom folk og kyrkje som ikkje let seg rive over på
dette tidspunktet. Vi finn dei framleis over hundre år seinare.
Slike kulturelle band var ofte umedvitne. Eit skifte av konfesjon førte ikkje til total
utskifting av arva verdisystem. Etter Liedman sin modell om «harde» og «mjuke» delar av
moderniseringprosessen, vil slike kulturelle band vere ein del av det «mjuke» og ein kan finne uttrykk der som ikkje samsvarer heilt med det ein ventar å finne ut frå dei «harde».
(Seland 2006: 58-60)

3. Pluralisme og voluntarisme
Ein god illustrasjon på at gamalt og nytt lever vidare etter eit paradigmeskifte, finn vi
i det statsrettslege styringssystemet etter 1814. Demokratiet bryt med tanken om at all makt
kan samlast i hendene på ein person. Demokratiseringa nådde ein ny viktig milepæl ved innføring av parlamentarisme i 1884. Samstundes gav grunnlova i 1814 kongen styringsrett
over kyrkja som ein arv frå eineveldet. I realiteten vart han sett på som kyrkja sin mellommann til Gud. (Oftestad 1998: 56-57)
For å få ei demokratisk utvikling også på dette statsrettslege området, ville det ha
vore naturleg at kyrkja fekk eigne styringsorgan etter demokratiske prinsipp. Eitt av problema som då kunne oppstå var kvar ein skulle plassere eit slikt organ i høve til den hierarkiske
strukturen som alt eksisterte gjennom biskopar, prostar, sokneprestar/kapellanar ned til det
einskilde kyrkjemedlem. Framlegg om menighetsråd og kyrkjeråd vart debattert, men skulle
lekfolk ha styringsrett over område som til nå hadde vore den geistlege embetsstrukturen sitt
domene? (Løvlie 2002: 176-177)
Eit anna spørsmål vart like vanskeleg å handtere og det var: Kven var kyrkja? Var det
alle som var døypte, eller var det alle som trudde? Dei som meinte det siste fekk svære vanskar med å kunne godta eit fleirtalsstyre dersom det førte til at menneske med ulike haldningar til det religiøse, kunne kome i maktposisjon i kyrkja. Redsla for kva dette kunne føre til,
låg bak kravet at om stat og kyrkje burde skilje lag. Det galdt «å frigjøre kirken fra å bli styrt
av et religiøst likegyldig folkeflertall, dominert av sekularisende krefter.» (Oftestad 1998:
155)
Forståinga av kyrkja som ei kyrkje for dei som trur, var ei av dei viktigaste drivkreftene bak pluralismen. Dei som ville verne om kyrkjeomgrepet på ein slik måte, søkte å finne
ulike måtar å organisere seg på for å hindre dei ikkje-truande i å få makt i Kristi sanne kyrkje. Pluralismen sprengde einskapen og einsrettinga. Pluralismen var der ikkje først då det
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vart etablert nye kyrkjesamfunn i landet, men i dei straumdraga som gjorde dette mogeleg.
Både Hans Nielsen Hauge og vekkingstradisjonen som følgde stod midt i og målbar
desse kreftene. Dei braut ikkje med kyrkja men verksemda deira var pluralistisk. (Løvlie
2002: 171)
Dissentarlova kunne ikkje blitt vedteken i 1845 om ikkje pluralistisk tenking alt var
til stades hjå dei som sat på Stortinget. Det var mogeleg å tenkje seg ein veg til Gud utanom
den det prestelege embetsverket hadde bygd.
I det historiske laup på 1800-talet kom metodismen til å verte ein kanal for impulsar
frå USA som vart fanga opp og overtekne av lutherske vekkingsrørsler. Arne Hassing seier
at «the American pattern» er kjenneteikna av «the pluralistic style». (Hassing 1980: 13) Pluralismen handlar om fleirtydige uttrykk for religionsutøving og metodismen sitt bidrag var
mellom anna å bli det kyrkjesamfunnet som ei rekkje norske kvinner og menn på slutten av
1800-talet vurderte som eit alternativ.
Å velje metodismen var ei friviljug sak. Å velje å slutte opp om ulike andre ideelle
saker som hundreåret etter kvart hadde ein eller fleire organisasjonar for, var også ei friviljug
sak. Det friviljuge og uavhengige valet var ein berande ide i liberalismen.

C.

DEN RELIGIØSE LANDSKAPEN I BERGEN KRING 1878

Jacob Neumann (1772-1848) var biskop i Bergen frå 1822 til 1848. (Ertresvaag 1982:
219) I hans tid var det få «spenninger» i det religiøse liv i Bergen. «Den lutherske statskirke
hadde fullt hegemoni over kristenlivet, og det var ingen utfordringer fra sekter eller andre
bevegelser utenfor kirken.» Dei einaste som samlast til religiøse samankonster utanfor kyrkjeleg regi, var nokre haugianarvener, men dei hadde ingen trugande måte å te seg på. Biletet tok til å endra seg dei siste åra Neumann sat på bispestolen. (Ertresvaag 1982: 223)

1. Statskyrkja
I Bergen by var det lenge berre tre sokn med Domkirken, Korskirken og Nykirken
som soknekyrkjer. Frå 1870 og frametter vart soknegrensene reviderte. Nye kyrkjer vart
bygd som t.d. Johanneskirken med plass til 1250 menneske. Dei tyske gudstenestene i Mariakirken tok slutt og kyrkja vart soknekyrkje i eit nytt sokn. (Hellemann 2003: 203-205)
Ein av grunnane til endringane var folketilveksten., men under revisjonen måtte ein
ta omsyn til balansen mellom rike og fattige i kvart sokn. Alle tenester skulle betalast og satsane var ulike etter kva gruppe ein høyrte til i. Desse konservative haldningane til standsskilnader i bergenskyrkjene, var vide kjent. (Jæger 1971: 42) Ein måtte også syte for at kyrkjerommet hadde ein viss storleik i høve til folketalet det skulle tene. (Ertresvaag 1982: 222223)
Det var også først kring 1870 at prestegenerasjonane utdanna under Gisle Johnson
tok til å kome til Bergen. Fram til den tid hadde prestane ytt motstand mot vekkingsforkynning anten ho kom med indremisjonen eller frå dissentarar. Indremisjonen sin pietisme vart
møtt med skepsis og opplevd som ei kulturinnsnevring. Dei nye prestane knytte seg i noko
større grad til indremisjonen og vart nytta både til undervisning og forkynning. Prestane var
framleis skeptiske til dissentarar. (Ertresvaag 1982: 228)
Det johnsonske menneskesynet som Lars Oftedal var ein eksponent for, la vekt på det
syndige i mennesket. Mennesket var så syndig at ikkje kvar og ein kunne ha politisk makt.
Difor var ikkje fleirtalsstyre og demokratiet i tråd med Johnsons ortodoksi. Berre den konfe22.10.2009
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sjonsbundne «Øvrighet», innsett av Gud kunne ha styringsrett over kyrkja. (Sandvik 1998:
139 og 142-143)
Johnson sin pistikk kravde at det syndige mennesket måtte gjennom eit stadium
«under lova» før det kunne nå fram til tru. Dette tredje stadium hadde mykje felles med Kierkegaard sitt religiøse stadium. For Gisle Johnson var trua det same som den lutherske konfesjon. (Store Norske Leksikon: http://www.snl.no/article.html?id=615867&search=pistikk)
Johnson sitt teologiske system hadde innebygd ein kritikk av kyrkja som førte til
auka interesse for fornying av liturgien. Samstundes sat mange menneske igjen med ei oppleving av å ikkje vere gode nok. Indremisjonen arbeidde for å få så mange som råd til å omvende seg og tru, men kravet om å vere rett omvend, fekk studentar til å vegre seg mot å bli
prestar. Svært mange alminnelege menneske tok dessutan til å reservere seg mot å ta imot
nattverd. Forkynninga hadde ein «avsperringsmekanisme» i seg. Denne førte til at berre ei av
gruppene som pistikken delte kyrkjelyden i, var verdige til å ta imot nattverden - dei truande.
(Sandvik 1998: 140 og 104)
Den store reduksjonen i talet på nattverdgjester kom også til Bergen, men på eit seinare tidspunkt enn på Austlandet. Det var først i slutten av 1880-åra og inn på 1890-talet at
ein kunne registrere redusert frammøte. Reduksjonen vart svært synleg etter hundreårsskiftet. På denne tida tok Ludvig Hope i bruk «fri nattverd». (Sandvik 1998: 38) Verksemda
hans har truleg forsterka nedgongen.
Også i Bergen var det ikkje-ordinerte som synte eit sterkt engasjement for å reformere kyrkja sin «forfatning» og organisasjon. Ole Irgens (1829-1906) var den første skoleinspektøren i byen og la ned eit banebrytande arbeid for almueskolen. Ole Vollan(1837-1907)
var teolog, men virka som klokker i Domkirken. I tillegg budde Jakob Sverdrup i byen i ein
periode før han kom på Stortinget og seinare vart kyrkjeminister. (Hellemann 2003: 222223)

2. Luthersk lekmannsarbeid og andre organisasjonar
Haugianarane hadde fått fotfeste i Bergen alt i byrjinga av hundreåret. Dei viste lojalitet mot kyrkja og vart etter kvart aksepterte av både borgarar og presteskap. Gjennom nøysemd og hardt arbeid, hadde mange av dei blitt velståande og fått posisjonar i det bergenske
bysamfunnet. Dei var ikkje mange i talet, men hadde likevel mykje å seie både i samfunnet
og i kyrkjelivet. (Jæger 1971: 36)
Haugianarane sine lekpredikantar var likevel ei utfordring for den kyrkjelege orden
og Confessio Augustana art. XIV - «Ingen bør i Kirken lære med mindre han er rett kaldet».
(Jæger 1971: 63) Tradisjonen frå Hauge via Gisle Johnson argumenterte for
«naudprinsippet»: «I ”nøden” måtte sjølv (ukalte) lekfolk ta på seg et offentlig kirkelig ansvar som predikanter…». (Oftestad 1998: 128) Lutherstiftelsen vart grunnlagt i 1868 på denne tanken. Men vekkingane på Vestlandet frå midten av hundreåret av, vart prega av andre
tankar. Jakob Sverdrup tok til orde for prinsippet om det «almenne prestedømet» og boka
«To konger og to kongeriker» av professor I. H. M. d’Aubigné, vart lesen av mange. Boka
handla om den skotske kyrkja si frie stilling til staten. I tillegg var det god kontakt med indremisjonsrørsla i Sverige og «Fosterlandsstiftelsen». Då så Jakob Traasdahl (1838-1903)
kom til byen, hadde han eit rosenianske kristendomssyn og indremisjonen i byen kom til å
stå for andre synspunkt enn Lutherstiftelsen. I parantes må nemnast at Traasdahl vart vakt i
metodistforsamlinga i Fredrikstad og truleg var medlem der ei tid.
Bergen og Bergen Indremisjon vart eit midtpunkt for indremisjonsrørsla i distrikta
kring Bergen. Det var ein kontaktstraum som både gjekk frå distrikta og inn til byen, men
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også frå byen og ut. (Eide 1948: 22)* Med dette senteret som utgangspunkt vart ein ny
landsomfattande indremisjonsorganisasjon skipa i 1898 - Vestlandske Indremisjonsforbund.
(Jæger 1971: 73 og 71; Eide 1948: 16 og 65-69) Ein slik tanke hadde vore relativt framand
for haugianarane. (Eide 1948: 23)
I ein del år var det nær kontakt mellom indremisjonen og teologar. Då Johan Cordt
Harmens Storhjohann(1832-1914) var tilsett i Mariakyrkja, engasjert han seg også i indremisjonen. Etter han tilsette organisasjonen den teologiske kandidaten Lars Oftedal. Oftedal
gjorde sterkt inntrykk på folk – særleg i dei lågare sosiale laga, men han kom i konflikt med
presteskapet. Oftedal ville likevel ikkje støtte eit meir radikalt syn på lekmannsforkynning
og det kan ha vore grunnen til at han søkte seg bort frå Bergen i 1866. (Jæger 1971: 64 og
75-81)
Haugianarane i Bergen hadde vore aktive i lokale komitear for både Bibelselskapet
og Tractatselskapet men her hadde teologane teke kontrollen. (Jæger 1971: 37-38) Dei hadde
også kontrollen i Misjonsforeininga som vart skipa i 1842. Fordi dei var redde for at organisasjonen skulle bli dominert av lekfolket og pietismen, ville dei ikkje melde seg inn i Det
norske Misjonsselskap. Men lekfolket vann fram i leiande posisjonar også her. (Jæger 1971:
39)
Bergen kom til å bli sete for andre landsomfattande lutherske organisasjonar som
Sjømannsmisjonen og Det norske lutherske Kinamisjonsforbundet. Storjohann var drivkrafta
i Sjømannsmisjonen. Kinamisjonsforbund hadde hovudsetet sitt i Bergen frå 1891 til 1913.
(Hellemann 2003: 219-220)
Frå slutten av 1830-åra og inn på 1840-talet hadde mange humanitære, filantropiske
organisasjonar ei rik tid. Fråhaldssaka fekk si eiga foreining i byrjinga av 1840-åra og Bergens Arbeiderforening vart skipa i 1850. (Ertresvaag 1982: 288)

3. Dissentarar
Dei første dissentarane i Bergen kom i 1846 då 3 kvekarar slo seg ned i byen. Dei
hadde auka til nokre få tital i 1865 medan folketeljinga for 1875 synte at det berre var eit
fåtal tilbake. (Hellemann 2003: 209)** Mange reiste etter kvart til USA. Sjølv om kvekarane utløyste vedtaket om ei disssentarlov i 1845, kjenner ein ikkje til at dei organiserte nokon
kyrkjelyd i Bergen. (Oftestad 1998: 121 og Jæger 1971: 44)
Mormonarane hadde predikantar i byen i byrjinga av 1850-talet. Dei møtte sterk motstand frå prestane, og Bergensposten meinte dei kom med «uchristelige Lærdom og fredsforstyrrende Uvæsen». (Jæger 1971: 45) Trass i sterk motstand frå både prestar og styresmakter, skipa dei kyrkjelyd i 1858. Mormonarane fekk vanskar med å skaffe seg arbeid og
politiet fengsla dei. Etter kvart forsvann dei frå Bergen og i 1875 er det ikkje er nokon tilbake. (Hellemann 2003: 209 og Jæger 1971: 45-46)
Den romersk katolske kyrkja skipa kyrkjelyd i 1858 og i 1876 stod St. Paul kyrkje
ferdig. Pater Daniel Stub la ned eit omfattande arbeid ved å samle inn pengar i utlandet. Utan
——
* I det åndelege livet på Vestlandet vart Bergen midtpunktet, ikkje berre slik at livet går inn til det, men slik at
livet går ut til store luter av Vestlandet ifrå dette midtpunktet. Som ringar på vatnet gjekk livsbylgja vidare og
vidare ut i folket.
**Folketeljing frå 1865. Bergen, Folketeljing av 1876 Tabell No 29. Jæger (1971) seier side 44 at folketeljinga
av 1876 reknar med 20 kvekarar. Det stemmer ikkje med dei tala eg finn i det offisielle statistiske oppsettet.
Her blir det berre opplyst om ein.
22.10.2009

20

Thor Bernhard Tobiassen: Metodismen i Bergen 1879-1914

dette hadde prosjektet neppe late seg realisere med eit så lågt medlemstal. Medlemstalet i
1875 var 37 og i 1890 126. Mange av medlemene kom frå ulike land i Europa. (Hellemann
2003: 209 og Jæger 1971: 54)
«Bergen Christelige Apostoliske Menighet» eller «Den Lammerske Frimenighet»
vart skipa i 1856 etter mønster frå dei frie kyrkjelydane i Skien og Tromsø. Kyrkjelyden var
frittståande og ikkje knytt til andre frikyrkjelydar andre stader i landet. Framveksten av denne kyrkjelyden kan ha hindra mormonarane i å vinne tilslutnad sjølv om medlemstalet aldri
vart særleg høgt. Om lag 100 medlemer ved starten var blitt til 26 i folketeljinga i 1875.
Nokre av desse vart også metodistar. Tilbakegongen kan elles ha samanheng med at Lammers meldte seg inn att i Statskyrkja og etter han stod det ikkje fram nokon annan markant
leiar. (Hellemann 2003: 209 og Folketellingen 1876 Tabell No 29 og Jæger 1971: 46-50)
Ein anna grunn kan vere at baptistane kom til byen Gjennomslag fekk dei først kring
1870. I 1872 hadde dei fått bygd sitt eige forsamlingslokale i Nordahl Bruns g. 15. (Like ved
Misjonshuset) P. Stiansen: Baptistenes historie i Norge frå 1935, rekna 90 vaksne medlemmer i 1876. Folketeljinga opererer med 60. (Hellemann 2003: 211 og Folketellingen av 1876
Tabell No 29)
I 1899 kom Frikirken med eigen kyrkjelyd i Bergen. (Hellemann 2003: 266)
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III. METODISMENS IDEOLOGI, MÅL OG STRATEGIAR
Det er alltid spanande å stå overfor eit nytt fenomen i ein gitt samanheng. Kvifor
dukkar dette fenomenet opp her nett no? Det vil alltid vere eit forlaup der ulike faktorar har
hatt ulike roller i ein prosess som formar fenomenet ein freistar å undersøke. I 1879 blei metodismen synleg i Bergen fordi det blei skipa ein kyrkjelyd der. Men kva hadde gått føre seg
i forkant og korleis kan det vere med på å forklare at kyrkjelyden blei til?
I dette kapittelet blir fokuset først på kven Metodistkirken i Norge var på dette tidspunktet. Det vil seie eit kort riss av kyrkja si historie. Spørsmålet blir deretter om det var
noko i kyrkjesamfunnet sjølv som kan forklare at rørsla både kom og slo rot i Bergen? Eit
viktig moment vil vere om kyrkja hadde ein ideologi og mål som motiverte og søkte mot nyetableringar? I så fall vil det også vere naturleg å leite etter strategar som freista styre kyrkja
si verksemd meir eller mindre planmessig.
Sidan kyrkjelyden vart godkjent og registrert, var det menneske som fann metodismen interessant. Kven var desse menneska og kva visste dei om metodisme i forkant?

A. METODISTKIRKEN I NORGE FRAM TIL 1879
Metodistkirken si historie går tilbake til brørne John Wesley (1703-1791) og Charles
(1707-1788), og verksemda deira i England på 1700-talet. Båe var prestar i den anglikanske
kyrkja. Denne kyrkjetradisjonen har med seg arvegods både frå den romersk-katolske kyrkja
og reformasjonen i Sentral-Europa. (Heitzenrater 1995: 6)* For metodistane på 1800-talet
var det viktig å få fram at også den anglikanske tradisjonen var ei eiga grein i reformasjonen.
(Olsen 1882: 6ff)
Det byrja som ei fornyingsrørsle innan The Church of England, men vart etter kvart
eit eige kyrkjesamfunn. Til vanleg reknar ein opphavet til namnet metodist å vere klengenamnet som vart sett på The Holy Club på universitetet i Oxford der Wesley-brørne både var
medlemer og leiande personar. Men ordet skriv seg eigentleg frå den teologiske striden i
England på 1600-talet mellom calvinistar og arminianarar. (Heitzenrater 1995: 45)** Arminianarane sitt rettferdiggjerings- og heilaggjeringssyn finn ein parallellar til hjå John Wesley.
John Wesley sjølv var mest oppteken av å knyte metodist til nokre grekarar i oldkyrkja i det
første hundreåret etter Kristus som var opptekne av god helse ved diett og fysisk aktivitet.
(Heitzenrater 1995: 45)
Sjølv om både Charles og John Wesley budde i USA ei tid som misjonærar, var det
først kring 1773 at den første konferansen i USA vart organisert som uttrykk for at Metodistkyrkja der var eit sjølvstendig kyrkjesamfunn. (The Book of Discipline 2005: 10) John
—* «As a result of its history and nature, the Church of England would continue to assume a position somwhere
between the more radical views of continental Protestantism and the more traditional views of Roman
Catholicism.»
** «Increasingly, the life and thought of the Oxford Wesleyan manifested a theology and praxis that amounted
to an Arminian methodology spelled out in a complex pattern of rules and expectations. The Wesleyan lifestyle
was grounded upon a brand of Arminian theology that required continuing obedience to God’s will even within
the context of the New Covenent.»
*** «Wesley never associated the title ”Methodist” with nomenclature of the previous generation’s
theological disputes, apparently being unfamiliar with the obscure usage, but instead strained his imagination
to draw a parallell with an ancient sect of doctors so denominated, a school of first century Greek medics who
promoted good health through a regimen of diet and execise.»
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Wesley ordinerte ein superintendent til å vere ansvarleg leiar og samstundes fekk to lekfolk
ordinasjon til å vere prestar. Gjennom eit utdrag av The Book of Common Prayer – Church
of England sitt ordningsskrift – gav han den nye kyrkja eit ordningsdokument. (The Book of
Discipline 2005: 11)
Kyrkjelivet i USA var i perioden 1817 – 1843 prega av markante religiøse vekkingar.
Vekkingsbølgja blir ofte kalla The Second Great Awakening. Metodane som vart nytta, la
vekt på vekkingsmøter og såkalla «camp meetings». Målet med forkynninga var at menneske skulle oppleve ei omvending. Her var det liten plass for dei som vart kalla «almost Christians». (The Book of Discipline 2005: 28) Kyrkjer i USA som stod i denne tradisjonen hadde
ein sterk vekst i medlemstalet. (The Book of Discipline 2005: 28) Metodistane var prega av
og også leiande i dette vekkingsarbeidet. Dei brukte både ordinerte og lekpredikantar til å
halde møter på stadig nye stader. I forlenginga av denne tradisjonen utvikla heilaggjeringssrørsla seg der metodistane også hadde ein leiande rolle.
Søndagsskulane hadde sterk vekst og kyrkja hadde ei målsetjing om å få i gong slike
i alle kyrkjelydar. (The Book of Discipline 2005: 29) Men det er ikkje berre tanken på å nå
menneske lokalt som driv verksemda vidare. Nokon byrja å snakke om misjon og om å
kome i gong med aktivitet i andre land. Arbeidet med å spreie metodismen i Skandinavia
vart sett på som misjonsarbeid og predikantane her i landet kalla seg den første tida misjonærar.
Metodistkyrkja i USA hadde fleire debattar kring stridsspørsmål som enda opp med å
splitte kyrkja i fleire ulike retningar. Eitt slikt tema var synet på slavar. Her gjekk det eit skilje mellom kyrkjelydar i nord og sør. Seinare vart også dei farga i sør skilde ut i ei eiga metodistkyrkje. (The Book of Discipline 2005: 30)
Nordmenn som kom til USA på 1800-talet møtte såleis ein annan kyrkjeleg og teologisk tradisjon enn dei var vane med frå heimlandet. Dette handla ikkje berre om virkemåte
og uttrykksform, men ikkje minst om valfridomen. Ingen av kyrkjene hadde monopol eller
var bundne til staten.
O. P. Petersen (1822-1901) frå Fredrikstad var ein av mange norske sjøfolk som
gjekk i land i New York. Han kom også i kontakt med Bethelshipet i Brooklyn som metodistane dreiv. (Hassing 1980: 19) Han reiste etter ei tid tilbake til fødebyen for å gifte seg med
Anne Marie Amundsen som han var trulova med. Ved heimkomsten vart han bydd eit glas
vin, men avslo fordi han var fråhaldsmann og metodist. Det vart utgangspunktet for fleire
møter og samankomster i distriktet i 1849. Forkynninga hans vart lagd merke til. Petersen sa
at Guds nåde ved trua var umiddelbart tilgjengeleg for den som vende om. Med det synet på
synd som haugianarane hadde, var dette vanskeleg å forstå. (Hassing 1980: 22)
Petersen gifte seg og drog tilbake til USA, men i 1853 kom han tilbake til Noreg som
misjonær. (Hassing 1980: 30) I 1856 vart det skipa kyrkjelydar i Sarpsborg og i Halden under leiing av O.P.Petersen og Christian Willerup (1815-1886). (Hassing 1980: 38) Seinare
kom også Fredrikstad til, og i løpet av 1860 åra starta verksemder både i Oslo, Arendal,
Porsgrunn og Horten. (Hassing 1980: 41-42 og 47, 56)
Frå 1870 fekk metodismen merkbar auke både i samla medlemstal og i talet på stader
med kyrkjelydar. Hassing meiner dette kom av ei meir medvite satsing frå kyrkja si side.
(Hassing 1980: 57) Vi skal undersøke nærare i kva grad kyrkja var aktiv då kyrkjelyden i
Bergen vart skipa. (s. 34 og vidare)
Under folketeljinga i 1875 vart det registrert 2759 metodistar i landet. Det var kan
hende ikkje så mange, men dei utgjorde 38 % av alle som stod utanfor den offisielle norske
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kyrkja. Dei dissentarsamfunna som kom nærast var Den lutherske frikirken og Baptistsamfunnet med 880 og 819 medlemer kvar. (Folketeljing 1876 Tabell No 29) Metodistkirken var
alt på dette tidspunktet det klart største dissentarsamfunnet i landet.

B. MÅL OG IDEOLOGI
Til vanleg ville ein ha teke til med det ideologiske grunnlaget for deretter å presentere måla. Metodistisk teologisk metode kan ein noko forenkla seie har ei litt anna tilnærming.
Det er gjennom bruk av Skrifta, tradisjonen, fornufta og erfaringa ein utviklar teologi. (Cobb
1995: 155-176) Frå praksis utviklar ein teori. I tråd med dette kan ein bruke dei mål som
Metodistkirken i Norge hadde formulert for arbeidet i Noreg til å dra liner vidare i retning av
overordna ideologi.

1. Mål
Det året Metodistkirken i Norge vedtok å sende ein predikant til Bergen, rapporterte
presiderande eldste (tilsynsmann) Anders Olsen om «Sagens Fremgang» og om «at Seiren
skal blive paa vor Side tilsidst». (Årskonferansen 1878: 10) «Sagen» og «Seiren» syner at
ein hadde noko ein kjempa for og at det var grunn til å tru at ein skulle vinne fram. Det var
ein grunn til at Metodistkirken skulle vere til stades i Noreg. Dei hadde ei sak å kjempe for.
«Sagen» var ikkje rein retorikk frå Anders Olsen. Metodistkyrkja i USA hadde formulert eit skriftleg oppdrag for arbeidet her i landet gjennom det kallsbrevet dei gav O. P.
Petersen då dei sende han til Noreg i 1853. Dei sju punkta kan kortast ned til:
1)
2)
3)
4)

præke vor Herre Jesu Kristi evangelium
undervise om kristendommens lære, erfaring og liv,
organisere og utbrede søndagsskoler blant barn og ungdom, …
ha pastoralt overtilsyn med dem, som bekjender sig til religionen i forbindelse med Den biskoppelige
metodistkirke
5) at administrere daaben og Herrens nadver ifølge vor kirkes bruk og disciplin,
6) at utbrede den hellige skrift, religiøse bøker og traktater
7)
at (med ett ord) opreise et folk for Gud … (Thorkildsen 1926: 33-35)

Å reise opp eit heilagt folk, vart ofte brukt i metodistsamanhengar, og kallsbrevet til
Petersen var eit referanseskrift som definerte metodismens forståing av oppdraget sitt.
(Olsen 1902: 51)* «Eit folk for Gud» eller eit heilagt folk var også i bruk om dei som var
omvende.
«Eit heilagt folk for Herren» var ikkje berre ein omtale av dei som trudde. Vi ser også
at kyrkja gir Petersen ei oppgåve i å organisere dette «folket» og ta ansvar for bruk av dåp og
nattverd i ei kyrkje. Metodismen ville vere ei kyrkje fordi Statskyrkja ikkje var ei sann kyrkje. Ho var «en Forsamling, hovedsagelig bestaaende af verdslige Mennesker, hvoriblandt
mange Drankere, Sværgere, Skjændegjæster og Forbrydere». Noko slikt kunne ikkje «være
Krist Brud, Kristi Kyrkje» (Hansen 1890: 13)

——
* «Intet kan bedre illustrere vor Kirkes Opgave eller Mission end Biskopens Ord til Pastor O.P. Pettersen, da
han blev kaldet til at gaa som Kirkens Udsending til Norge: ”Gaa til Norge og opreis et helligt Folk for
Gud”. Det var Biskopens Ord, Heri gives klart tilkjende den Opgave, som Methodistkirken har, ikke alene
her i Landet, men i den hele Verden. Thi den trænges, .. Og en Virksomhed med det Formaal kjender ingen
anden Grændse for sit Omraade end Verdens yderste Grændse.»
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2. Ideologi
For ein metodist på 1800-talet var mennesket anten naturleg eller kristen. (Furseth
1999: 228) Det kunne uttrykkast på ulike måtar, men det fanst ikkje noko mellom liv og død,
lys og mørke, truande og vantru. Anten høyrte ein til i den eine leiren eller så var ein i den
andre. Metodistkirken si oppgåve var å få så mange som mogeleg til å kome seg frå den eine
gruppa og over i den andre. Det var det «Sagen» handla om. «Seieren» var vunnen den dagen alle var blitt truande.
Det naturlege mennesket kjente ikkje Gud og ville bli dømd til evig fortaping i helvete på dommedag. (Olsen 1885)* Den kristne hadde teke imot Guds invitasjon her i livet medan ein hadde sjansen og ville «gaa(r) … til Himlen og de frelstes Glæder der…» (Strømme
af Naade 1897: 528)
Overgongen frå å vere eit naturleg menneske til ein kristen var fundert på to element.
Den objektive sida var at Jesus Kristus ved å ofre seg i døden på krossen hadde frigjort mennesket frå synda og djevelen sitt maktgrep. Den subjektive sida var at kvart menneske hadde
ein fri vilje til anten å ta imot eller å la vere å ta imot Guds nåde. Det var ved subjektivt å
akseptere nådegåva at ein blei rettferdiggjord for Gud. (Furseth 1999: 228)
Gjenfødelsen var overgongen frå det naturlege mennesket til det truande. Ein vart
fødd på ny til åndeleg liv. For å bli fødd på ny, skulle ein tru. Frelse ved dåp eller tilgjeving
av synd gjennom absolusjon var ikkje mogeleg. (Hansen udatert: 51ff og 63) Med den nye
fødselen tok eit nytt liv til under Helliggjørelsen. (Hansen udatert: 65) Dette nye livet hadde
ein åndelege dimensjonen ved seg ved å vere innretta på å nå himmelen. Det skulle samstundes kome til syne i dagleglivet gjennom ein ny livsførsel. Den heilaga ande gjorde dette mogeleg. (Furseth 1999: 228)
Omvendinga vart ofte knytt til momentane og meir eller mindre ekstatiske opplevingar av å ha kome igjennom og fått eit anna perspektiv på sin eigen situasjon. Ein visste at ein
var frelst.
Det nye livet kunne kome til syne i ein ny levemåte fordi Guds Ånd reinsa hjarta for
dårlege tankar, freistingar og lyster. Heilaggjeringa kunne skje gradvis eller manifestere seg i
ein augneblink og kom til syne som tru, kjærleik, fred og glede med siger over synd og takksemd til Gud. Heilaggjeringstanken var noko O.P. Petersen framheva som eit punkt der lutheranarane og metodistane tenkte ulikt. (Furseth 1999: 229) Det er sider ved den plutselege
heilaggjeringsopplevinga som minner om åndsdåp.
Vektinga av etikken kom til syne i til dømes dei alminnelege reglar som skreiv seg
tilbake til John Wesley. Desse reglane hadde ein sterk posisjon det meste av hundreåret, men
kom litt meir i bakgrunnen etter 1890. Reglane var i utgangspunktet generelle, men The
Discipline hadde døme som var svært konkrete og handla om t.d. eid, val av klede, underhaldning, litteratur og musikk. Dans, bruk av alkohol og tobakk vart ikkje godteke og kviledagen skulle haldast heilag. Samstundes hadde ein plikt til å vitje og hjelpe dei som var sjuke. Men ein var særleg pliktig til å ta seg av dei truande som leid eller hadde vanskar. Ein
skulle preferere arbeidstakarar som trudde framfor andre, kjøpe av kvarandre og støtte kvarandre i forretningslivet. For å ta vare på det åndelege livet, skulle ein gå til nattverd, ta del i
den offentlege og private bøna, lese Skrifta og faste. (Furseth 1999: 229)
——
* « Ethvert Øieblik hænger du som om det var over Helvedes Rand! Gud holder dig frå at gaa ned i Helvedes
Pøl!»
22.10.2009

25

Thor Bernhard Tobiassen: Metodismen i Bergen 1879-1914

Verda vart sett på som vond, men det var også mogeleg for den truande å bruke verda. Ein skulle vere samvitsfull og sparsom. Hovudmålet var likevel å kristne verda. Såleis
galdt ikkje dei moralske normene berre for livet i kyrkja, men i aller høgste grad i arbeidslivet og andre sosiale relasjonar. (Furseth 1999: 230)
Vektlegginga av det etiske perspektivet gjorde også mange metodistpredikantar til
talsmenn for sosial frigjering for alminnelege menneske. Dei freista å medverke til å endre
på fattigdomen og drukkenskapen ved å mane menneska til å ta ansvar for eigne liv og å betre sin eigen livssituasjon. Dette vart også sett på som ei oppmoding til sosial mobilitet. I
Statskyrkja var det prestar som meinte at «skomakaren skulle bli ved sin lest». Det var å sjå
på som Guds kall. Metodistar argumenterte mot ved å vise til at David som eigentleg var
hyrding, vart konge. (Furseth 1999: 230)

C. METODISMEN TIL BERGEN – MEDVITE SATSING?
Med ei målsetjing om å omvende folk til å tru på Jesus Kristus og bli ein del av eit
heilagt folk, må ein undersøke om kyrkja også hadde ein strategi å arbeide etter. Arne Hassing skil mellom det spontane og det strategiske i etableringa av nye kyrkjelydar. Han ser ei
endring kring 1877. I det strategiske ser han meir medvite satsing. (Hassing 1980: 57)
Det spontane kan også vere ein form for strategi. Ein kunne ha ei haldning om at der
det dukka opp noko, hadde Den heilage ande lagt til rette for å starte ny verksemd. Det kunne vere tilfeldig kvar dette skjedde. Den heilage ande kunne ein ikkje styre. Hassing meiner
at etter 1877 tok kyrkja fleire initiativ til at noko skulle skje.
Vi skal sjå litt nærare på denne endringa og på kva det i så fall var som skulle til for å
utløyse målretta tiltak. Det må i så fall vere ein grunn til at Lars Petersen skulle reise til Bergen. Var det fordi Bergen stod for tur, eller var det nokre tilhengjarar der før han kom? Veit
vi noko om dei som eventuelt var til stades på kaien då Lars Petersen steig i land? Denne
hendinga har vore skildra slik: «Stedet er Bryggen i Bergen – tidspunktet en kald januardag
den 26. i 1879 – mannen i sentrum er den unge presten Lars Petersen. Noen ganske få venner
var på pletten og ønsket ham velkommen i land fra Kystruten, og så var steget
tatt..» (Jubileumsheftet 1979: 3)
Diverre var det nok ikkje heilt slik det gjekk føre seg. Staden var ganske sikkert ikkje
Bryggen, datoen kunne ikkje vere 26. januar og han kom nok ikkje i land frå Kystruten.*
Namnet Lars Petersen stemte nok, men om det var nokon på kaien eller ikkje må vi undersøke nærare.

1. Metodistkirken ville til Bergen
Lars Petersen kom ikkje til byen ved eit tilfelle. Under Metodistkirken sin Årskonferanse i Kristiania i juli 1878 avgjorde biskopen at han skulle reise til Bergen. (Thorkildsen
——* Den 26. var ein søndag. Då kom det ikkje nokon rutebåt til Bergen. Men det gjorde det derimot laurdag 25.
Dette er også datoen Lars Petersen sjølv skriv i eit brev av 12. mars 1879 slik Willy Heggøy (1912-2001) tolkar
brevet (Petersen brev av 12.3.1879 (sitert i Heggøy 1970:26) og Heggøy 1970: 104 note 14) Lars Petersen kom
etter det vi har grunn til å tru med lokalbåten frå Hardanger og ikkje med rutebåten frå Stavanger. «Kystruten»
er eit omgrep som kom i bruk om rutetrafikken Det Arendalske Damskipsselskap dreiv saman med Det
Stavangerske Damskipsselskap. Dette samarbeidet vart etablert seinare enn 1879 og heldt fram til innpå 1960
talet. Det var nok heller ikkje «en av Hardanger-Sunnhordalanske sine [båter]» slik Willy Heggøy skriv. Dette
selskapet vart ikkje etablert før 1. juli 1880 som ei samanslåing av to andre selskap. Det må ha vore med ein av
båtane som gjekk frå Hardanger til Bergen på den tid. (Dag Bakka jr. 1996: 38)
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1926: 201 og Årskonferansen 1878) Det ser ut til at sjukdom mellom andre predikantar på
Austlandet har vore grunnen til at han ikkje kunne kome umiddelbart slik skikken var. Det er
noko uklårt om han drog til Porsgrunn eller ein annan stad først. (Heggøy 1970: 24)*
Referatet frå konferansen seier ikkje noko om kva for vurderingar som vart gjort av biskop og tilsynsmenn. Vi får heller ikkje vite om dei fekk oppmoding frå nokon som alt budde i bergensområdet. Konferansen var eit demokratisk organ for predikantane i kyrkja, men det var biskop og tilsynsmenn som avgjorde
kvar den einskilde prest skulle gjere teneste. Biskopane var amerikanske utsendingar og kunne variere frå år til år. Dei hadde såleis
liten lokalkunnskap og det var difor tilsynsmennene som i røynda
styrte slike avgjerder.
Det var to tilsynsmenn eller «presiderande ældste» som dei
vart kalla, på den tid. Den eine heldt til i Kristiania og hadde ansvaret for kyrkjelydane i dei austlege delane av Noreg, inklusiv
trekanten (Fredrikstad-Sarpsborg-Halden) i Østfold. Til nå hadde
dette vore eit kjerneområdet for den metodistiske vekkinga. Den Lars Petersen 1854-1889
andre tilsynsmannen budde i Arendal medan distriktet vert kalla «Porsgrunn distrikt». Det
strekte seg frå Horten til Stavanger. Anders Olsen var tilsynsmann i 1878.
(Konferanseprotokoll 1878)
Pastor Anders Olsen hadde i 1874 vore med å skipa kyrkjelyden i Stavanger fordi
han året før hadde tala på møter i distriktet kring Stavanger og Sandnes. (Skarung 1983: 27)
Det same året skal han også ha vore i Bergen og hatt eitt par møter der. (Heggøy 1970: 31)
Han drog dit for å døype dotter til ein metodist som då var busett i byen.. Denne jærbuen
gjorde teneste i forsvaret, og blei metodist i 1870 medan han var i Horten. Vincent Berg (f.
1840) budde i Bergen mellom 1871og 1874. (Heggøy 1970: 31-32 samt note s. 104) Berg
kan såleis ikkje ha spela nokon rolle i byen rett før Lars Petersen vart send, men han kan ha
vore ein del av eit nettverk som Anders Olsen hadde hatt kontakt med. Anders Olsen var
også svært aktiv våren 1879 med å følgje opp både Lars Petersen og arbeidet i byen.
(Heggøy 1970: 30-32) Mykje tyder difor på for Olsen var det prestisje knytt til at arbeidet
skulle syne seg å lukkast.
Anders Olsen ser elles ut til å ha vore involvert i etablering av fleire kyrkjelydar på
denne tida. Kring 6 av 7 kyrkjelydar i perioden 1878-1882 kan han ha vore fødselshjelpar
for. (Heggøy 1970: 35) Kyrkja si leiing var aktive både i forarbeidet og i etableringsfasen.

2. Planstyrte nyetableringar?
I Halden-Sarpsborg-Fredrikstad dukka metodismen opp ved eit reint tilfelle, men
veksten kom først etter eit strukturert stykke arbeid av forkynnarar som kyrkja i USA sende.
(Hassing 1980:30) I Grenland (Hassing 1980: 28-29 og 40-41) og Arendal (Molden 1991: 95
og 112) vart det skipa kyrkjelydar fordi lekfolk (sjøfolk) gjorde eit viktig stykke grunnlagsarbeid. Presten sin innsats kom til etter kvart. I Stavanger fanst det lokale interessentar som
Anders Olsen kunne spele på etter at interessa vart kveikt då han hadde møter der året før.
(Hassing 1980: 56) I Moss var det minst ein metodist der før arbeidet tok form av ei forsamling. (Nordby 1977: 59)
——
* Heggøy refererer til tilsynsmannens rapport i 1879 der pastoren i Porsgrunn blir sagt å vere sjuk. Heggøy finn
dette merkeleg
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Fram til 1870 var tyngdepunktet for Metodistkirken i Noreg konsentrert kring byane
Halden, Sarpsborg og Fredrikstad, men med kyrkjelydar også i Arendal, Kristiania, Porsgrunn og Horten. Det kan sjå ut til at det ikkje var noko planlagt over at dei første individa
blei årsak til etablering av kyrkjelydar. Hassing si vurdering av at dette var meir spontane
utslag, kan difor vere riktig.
I 1870-åra var metodismen i sterk vekst her i landet. I folketeljinga frå 1865 var det registrert i underkant av 750 metodistar i
heile landet. I følgje Arne Hassing var det 896 i 1870. I teljinga frå
1876 hadde så talet stige til 2759. Både endringa i medlemstalet og
auken i talet på kyrkjelydar syner at tida etter 1870 var ein av dei
viktigaste vekstperiodane for metodismen i Noreg.*
I løpet av 1870-åra kom det til 13 nye kyrkjelydar. (Tabell
1) Mange av dei kom til på Austlandet, men det nye var ei markant
spreiing langs kysten mot vest og nordover. I denne tiårsperioden
vart dessutan medlemstalet meir enn tredobla. (Hassing 1980: 56)
Men spreiinga skjedde ikkje som ei bølgje rullande frå Arendal og
vestover. Kristiansand var ikkje den første nye etter Arendal og deretter Flekkefjord, Egersund, Sandnes og Stavanger. Tvert om dukka
både Stavanger og Bergen opp før både Kristiansand, Flekkefjord
og Haugesund. Trondheim fekk kyrkjelyd eit par år etter Bergen og
først deretter kom det litt etter litt tilvekst i Mørebyane. Ein sentralstyrt strategi som tok sikte på å erobra nytt metodistland frå ein
kant; kunne vore tenkjeleg om det hadde vore snakk om smittekontakt mellom nabobyar. Eit slikt mønster ser vi ikkje.
Hassing bruka Bergen og Ålesund som døme på at det strategiske har fått meir plass i kyrkja si leiing. Georg Rognerud kom
til Ålesund i 1888. Han hadde økonomisk støtte frå Halden og Fredrikstad. Han fekk kontakt med nokre vener som hadde blitt omvendt medan Fredrik Franson(1852-1908) (Aarflot 1967: 492)**
var i byen. Om Georg Rognerud elle andre i Metodistkirken visste
om desse venene før han drog til byen, er ikkje kjent. Vi får heller
ikkje vite kva grunnar kyrkja hadde for å velje akkurat Ålesund.
Men dersom Rognerud knytte seg til personar som var kjende og
om dei var grunnen til at han vart sendt, var eigentleg ikkje skilnaden så stor mellom opphavet til Ålesund og Sarpsborg. Kyrkja sende i båe fall ein predikant fordi det var nokon som
bad om det.
Lars Petersen hadde nok også økonomisk støtte frå kyrkja sentralt. Det var tilsynsmennene sine kontor som garanterte for løn til predikantane med pengemidlar som mellom
anna kom frå USA. Men kyrkja si leiing i landet måtte arbeide for at kyrkjelydane sjølv i
større grad skulle dekke lønene. Misjonskontoret i USA freista å redusere utbetalingane.
Kyrkja hadde såleis valt å satse ein god del pengar på prosjektet i Bergen trass i at ein var
inne i ein periode der tilskota frå USA stod i fare for å bli reduserte og det var naudsynt å
økonomisere drifta. (Hassing 1980: 75-76)
——
* Registreringssentral for historiske data. Søk i databasen for 1865 på trussamfunn=’me*’ syner 746 treff. http:/
www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger_avansert.aspx; Hassing 1980:56; Folketellingen 1876:s. 366
** Aarflot har feil førenamn. Fredrik Franson var svensk vekkingspredikant i Moody-tradisjonen som virka i
fleire land. I 1883 var han i Noreg og vekkinga førte seinare til skipinga av Misjonsforbundet.
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Før vi vurderar Arne Hassing sin teori om at det skjedde ei endring i strategival på
1870-talet, skal vi undersøke om det var personar i Bergen som kan vere grunnen til at Lars
Petersen vart sendt dit.

3. Det lokale grunnlaget
Var det noko å byggje på i Bergen frå før av? Tok ein til på bar bakke, eller var det
nokon som følgde Lars Petersen langs gatene inn mot staden han skulle bu? Ja, korleis kunne
han i det heile ha skaffa seg ein stad å bu? Det siste spørsmålet veit vi ikkje svaret på.
Av dei 36 personane som vart førte inn i byrjinga av den første ministerialboka, var
det berre Lars Petersen som kom frå Metodistkirken. Alle dei andre ser ut til å ha kome frå
Statskyrkja. For dei aller fleste er det heller ikkje nokon grunn til å tvile på at dette var rett.
Opplysningar om dei i folketeljingane syner at dei kom frå kommunar og distrikt der det anten ikkje hadde kome, eller heller aldri kom metodistkyrkjelydar seinare. Men det var også
nokre personar som ein kan lure på om skulle ha vore notert litt annleis.
Som nr 33 og 34 i kyrkjeboka står Kr. Andersen Bøe og hustru. Under utmeldinga i
1891 vart dei notert med Kristian og Krestine Bøe. Han var sjømann frå Bergen og ho var
fødd i Arendal. Dotter deira vart notert som medlem nr 35, fødd i Arendal. I Arendal vart
foreldra tekne opp som medlemer 17. april 1877. Dei vart seinare strokne ut av protokollen
der utan merknad om dato eller flytting. Om dei flytta til Bergen i løpet av hausten/vinteren
1877/1878 kan dei ha vore i byen før Lars Petersen kom. (Heggøy 1970: 99) I ein kommentar frå Johan Christian Tollefsen(1853-1943) i jubileumsheftet i 1929 heitte det at paret vart
omvend til Gud då Tollefsen heldt møter i byen før 1879. (Jubileumshefte 1929)*
Merknaden i protokollen i Arendal kan tyde på at dette paret hadde reist frå byen utan
å melde seg ut eller å melde om flytting. Dei hadde ikkje nokon kyrkjelyd å flytte til om dei
drog til Bergen og i så fall er det forståeleg at dei har latt medlemskapen vere i Arendal. Dette kan tale for at dei kan ha vore mellom menneske som venta på Lars Petersen.
Kommentaren frå Tollefsen om at dei skal ha blitt omvendt under møta hans, treng
heller ikkje bety anna enn at dei har vore til stades og søkt forbøn. Han kan ha sett på dette
som ei omvending utan å vite at dei faktisk hadde ein medlemskap i Arendal. Men kvifor dei
ikkje vart førte inn som metodistar frå Arendal, er meir underleg. Dotter til ekteparet var
dessutan 16 år og kunne etter dette ikkje blitt medlem før ho vart 19 om ho høyrte til i Statskyrkja. Alt tyder i alle høve på at denne familien var svært medvitne at dei var metodistar
seinare i livet.**
Korkje Kristian eller Krestine vart nokon gong medlemer av kvartalskonferansen
som medhjelpar, klasseleiar eller leiar i søndagsskolen. Det vil seie at dei aldri høyrte til i
——* Heggøy seier at det som er fortalt av J.C. Tollefsen, er gjeve i form av eit intervju. Omtalen av Tollefsen i
jubileumsheftet har ei anna form. Kvar forfattarane av heftet har opplysningane sine frå, seier dei ikkje. Heggøy var frå Bergen og kan ha hatt førstehandskunnskap om at ein har intervjua Tollefsen, men i så fall ville det
ha vore naturleg at omtalen hadde vore noko meir omfattande i heftet. Tollefsen blir kalla pastor, men han vart
først ordinert etter at han hadde vore i Amerika eit stykke inn på 1880-talet. (Heggøy 1970:97)
** Familien Andersen si dotter var berre 16 år do ho vart ført inn som medlem i kyrkjelyden. Etter lova skulle
ho nok ha vore ført under «barn innmeldt med foreldre». Ho gifter seg alt i januar 1880. Då hadde ho nettopp
fylt 17 år. HO døyr i barselseng alt i oktober dette året. Om denne hendinga er grunnen til at faren Kristian
melder seg ut, er usikkert, men han er ført ut med dato i desember dette året. Året etter melder mannen til den
døde seg ut og i 1882 er også mora Anne Kristine utmeldt. Foreldra melder seg inn att i 1883 og på ny ut i
1891. Både Kristian og Anne Kristine bur i følgje folketeljinga i 1900 i Bergen og der har dei sagt at dei er
metodistar.
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leiarskapet og det reduserar sjansane for at dei har vore initiativtakarar eller mellom dei
frammøtte på kaien. Umogeleg er det likevel ikkje. (Heggøy 1970: 96-98)*
Tollefsen sin visitt i Bergen blei aldri nemnt i samtidige rapportar han skreiv til Kristelig Tidende. Det er såleis noko uvisst korleis ein skal tolke opplysningane han kjem med i
50-års skriftet. Han kan sjølvsagt ha tala nokre gonger, men kor mange bergensarane som
vart særleg betre kjende med metodismen, er høgst uvisst.
Tollefsen var heller ikkje den første metodistpredikanten i Bergen. Pastor Anders Olsen var der alt i 1873 og døypte barnet til Berg (sjå tidlegare) som budde i byen. Berg var
truleg relativt aktiv for å gjere metodismen kjend. Overalt der han budde, var han oppteken
av spreie metodistisk litteratur. (Heggøy 1970: 31-32)
Under folketeljinga i 1865 vart det ikkje registrert nokre metodistar, men i Haus prestegjeld fanst det ein. (Digitalarkivet Folketeljing for Bergen 1865, Folketeljing 1866 Tabell
No 8:242) Han budde i Arna og det kan sjå ut til at han budde der åleine sjølv om han vart
registrert som gift. Han var fødd i England og var på denne tida i arbeid som maskinmeister.
(Digitalarkivet Folketeljing for Haus 1865 rec 5876) Mannen heitte Abraham utan at vi kjenner etternamnet.
Folketeljinga for Haus i 1875 er ikkje lagt ut på Digitalarkivet. Det er såleis uråd å
finne ut om mannen framleis budde der på den tid. Statistikken tyder ikkje på det. Derimot
fanst det ein person i Bergen som var metodist. Om dette var han som tidlegare budde i
Arna, eller om det var ein annan, er det ikkje mogeleg å finne ut. Elles nemner pastor Johannes Arbo Wiel (1856-1942) «En vinhandler, som efter hvad der er mig fortalt, var den som
særlig hadde opmuntret til at vår kirke skulde sende en predikant til Bergen,…». (Wiel 1937:
35)
Det næraste vi kjem namn på personar som kan ha vore metodistar i Bergen, er familien Andersen. Det er store sjansar for at ingen av dei var i mottakingskomiteen, men samstundes synest det å vere konturar av skugger i vinterettermiddagen på kaien der skipet sakte
la til. Desse personane har tydeleg både høyrt metodistpredikantar tale og hatt eit ønske om å
få eit slikt miljø synleg i Bergen.
Men vi ser andre personar meir tydeleg. Dei var til stades både i forspelet, under
etableringa og i framveksten av kyrkjelyden. Problemet med dei er at dei ikkje budde i Bergen, men i Hardanger. Det var familien Barratt på Varaldsøy.** Ingen av dei kan ha vore på
kaien sidan Petersen kom i land frå båten frå Hardanger.
Familien Barratt
Det finst lite forteljingsstoff som fortel om den første tida metodismen var i Bergen
og om bakgrunnen. Lars Petersen har nokre innsendingar i Kristelig Tidende og T. B. Barratt
nemner ein del i bøkene sine. Problemet med Barratt sine notat er at dei ikkje er til å stole på.
Dei har blitt skrive ned for lang tid i etterkant og det finst fleire døme på at han hugsa feil
om tidspunkt. Bernt Jørgensen (1846-1931) som gjorde teneste som prest i Første Metodistkirke i Bergen mellom 1893 og 1894, kom seinare tilbake som tilsynsmann. Han var også
——
* Tollefsen vart fødd i Horten og medlem av metodistkyrkjelyden der i 1876. Han var skomakar og flytte allereie hausten 1876 til Arendal. Medlemskapen tok han med seg dit. Deretter drog han til Stavanger eitt års tid
seinare og flytte medlemskapen etter. Året 1879 flytte han tilbake til Horten.
** Varaldsøy er ei øy i Kvinnherad kommune og ligg i det ytre av Hardangerfjorden. Øya er 45 km2 stort og
har i underkant av 300 innbyggjarar (2001) Gruvesamfunnet låg eit stykke til fjells i eit område der det fanst
svovelkis.
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tilsett i Stavanger på den tid Lars Petersen var i Bergen. Han skreiv ein del notat frå livet sitt.
Tidsavstanden frå hendingane fann stad til nedskriving kjenner eg ikkje.
Jørgensen meinte tydelegvis at Barratt sine var ein direkte årsak til at metodismen
kom til Bergen:
«Methodismens begyndelse i Bergen skede ved smaa trin i omegnen frå først af. En
engelsk wesleyansk familie kom til Hardanger i 1866, det var kaptein A. Barratt, (far
af pastor T. B. Barratt) som bestyrer for svovelkisgrubene paa Varalsøen. Familiens
hjem blev snart et centrum for meget aandeligt liv som skede ved besøg af troende
saavel prester som lægfolk....De var [uleseleg] troverdige methodister [uleseleg] frisinnede kristne, der søgte aandelig omgang med andre troende for at styrke og opmuntre både sig selv og andre. De elskede dog mest sit eget samfund dets store fordele i dens virkemaade og dens lære som det første. Der laa derfor et sterkt ønske
hos dem om at deres eget samfunds virksomhed maatte komme dem nærmere. Omsider saa blev Stavanger optaget, som en af Methodistkirkens virkesteder, som var det
første middel til en nærmere forbindelse med methodistkirken i Norge. En og anden
gang blev der anledning til besøg og omgang fra bægge sider. Prædikanter ansatte i
Stavanger og Sandnæs kom tildels i Barrats hjem og virksomheden begyndte saa
smaat paa denne maade som methodister selv om de ikke bode i Bergen saa var det
dog i nærheden og øvet sin indflydelse.» (Jørgensen: 3-5)

Bernt Jørgensen vitja familien på Varaldsøy medan han var i Stavanger og kjende
truleg godt tilhøvet mellom Barratt sine og
Bergen. Vi legg merke til at familien var svært
aktive som metodistar i lokalsamfunnet. Men
dei hadde altså også eit ønske om at det skulle
organiserast ein kyrkjelyd som dei kunne vere
aktive i. Familien besøkte Stavanger med jamne mellomrom, men såg på Bergen som nærare og meir tenleg. (Jørgensen: 5)
Thomas Ball Barratt (1862-1940)
skreiv dessutan i Erindringer at då han kom
tilbake frå England etter å ha fullført utTuftene etter kapteinsboligen på Varaldsøy
danninga si der borte i 1878, møtte han mor si
og søstera i Stavanger. Her vart dei verande eit par veker hjå pastor Ole Olsen som var tilsett
der. Pastor Olsen skal etter det Barratt fortel også ha vore på Varaldsøy og halde møter.
(T.B. Barratt 1941: 29)*
Familien Barratt må ha hatt gode kunnskapar om tilhøva i Bergen. I Erindringer fortel Barratt: «Jeg fulgte ofte far til Bergen, som reiste dit i forretningsanliggender.» (T.B.Barratt 1941: 34) Alexander Barratt nemner også kontakten med Bergen i eit brev
til kona medan ho ennå var i England. (Ski 1979: 17)
——
* Om Ole Olsen—sjå J. Thorkildsen 1926: 177-180. Barratt sine opplysningar er diverre ikkje alltid heilt til å
lite på i denne boka. Døme på dette er at han skriv at årskonferansen i 1879 vart halden i Bergen (s. 34). Denne
konferansen vart halden i Stavanger. Den første årskonferansen i Bergen kom først i 1884. Det er likevel rett at
biskop Wiley lei konferansen i Stavanger. Det finst også andre feil som reduserer tilliten til detaljopplysningane
i boka.
** «Er de for eks. i Bergen en søndag, og har lyst til å gå i teateret, så kan de godt det,...»
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Alexander Barratt hadde bruk for å kome til byen med jamne mellomrom. Dessutan
fekk han etter kvart ansvaret for gruvene på Osterøy og flytte dit då verksemda på Varaldsøy
vart lagt ned i 1888. (T.B.Barratt 1941: 59)** Han hadde såleis god kontakt med Bergen og
var interessert i tilhøva der.
Alexander Barratt brydde seg om helsetilhøva til arbeidarane. (Ski 1979: 18) Både
han og kona Mary la ned ein god del arbeid for å gjere dei betre. Laura Barratt som var gift
med Thomas B. B. fortel om svigermora: «For hustruene deres [arbeiderne] var hun som en
mor. Hun lærte dem å stelle sine hjem og sine barn. De kom til henne når de skulle sy sine
klær, og når de var syke og døende, måtte alltid ”frua” komme.» Ho var også i stand til å roe
ned menneske i alkoholrus: «Grubearbeidere var i de dager rå, drikkfeldige og ugudelige
folk, men hun vant dem alle med sitt kjærlige vesen. Hun kunne skille de drukne menn fra
hverandre så de ble stille og saktmodige, og mange overga seg til Gud.» (L. Barratt 1946:
45)
Familien Barratt kom frå eit aktivt og levande metodistmiljø i England. Denne tenkje- og levemåten tok dei med seg inn i det samfunnet dei møtte på Varaldsøy. Dei bygde eit
kapell for at levande, kristen tru skulle nå arbeidarane. Her vart det halde gudsteneste og møter. Sjølv om ikkje ekteparet Barratt var i stand til å halde tale på norsk, fekk dei gruveformannen til å lese frå ein norsk postill. Seinare leste sonen Thomas frå Dwight L. Moody sine
preiker før han seinare tok til å tale sjølv. Som vi har sett, var fleire metodistpredikantar innom. (Ski 1979: 22)
Dette gruvesamfunnet låg på den største øya i Hardangerfjorden. Øya ligg i dag i
Kvinnherand kommune, men høyrte den gongen til Strandebarm. Gruvene låg om lag 350 m.
o. h. opp frå Øyarhamn og var eit eige, isolert samfunn.
Hit inn drog Lars Petersen og var ei veke før han kom til Bergen for å møte dei som
måtte ha vore der. Han vart godt motteken og hadde fleire møte i området.*
Kvifor tok han denne omvegen? Rett nok gjekk rutebåten mellom Stavanger og Bergen opp Lukksundet og ikkje Langenuen slik dei gjer i dag.** Ein kom såleis lenger inn i
Hardangerfjorden, men like fullt var det ein omveg. Lars Petersen måtte skifte båt og dra inn
til Varaldsøy. Ei slik reise kom ikkje i stand ved eit tilfelle. Ho var planlagt. Det må ha vore
ein grunn til at familien Barratt skulle ha besøk før arbeidet kunne ta til.
Det utvikla seg eit svært tett forhold mellom Lars Petersen og Barratt sine. Thomas
Ball – son til Aleksander og Mary – blei svoger til Lars i det dei gifta seg med kvar si søster.
Men viktigare for vårt spørsmål var det at Lars Petersen stadig var gjest på Varaldsøy i løpet
av heile den tida han arbeidde med å etablere kyrkjelyden i Bergen. Det kan ha vore på
grunn av helsa, men var det einaste grunnen? (Heggøy 1970: 49-50)
I 1886 blei så Mary – mor til Thomas B. – medlem av kyrkjelyden etter at ho hadde
flytta til byen. Denne medlemskapen held ho fast ved også etter at «Anden Menighed» blei
skipa. Ho vart som ein av svært få kvinner minna i tilknyting til Årskonferansen i 1906 og
fekk minneordet trykt i protokollen.
Thomas Ball Barratt var ofte i Bergen som ung. Han studerte både maling og musikk
——
* Lars Petersen i brev av 12.31879 (Sitert i Jubileumsheftet 1879 s. 13) «Etter å ha tilbragt 8 dage i Stavanger,
var jeg en uge gjæst hos kaptein Barratts i Hardanger. I samvær med denne prægtige methodistfamilie fik jeg
vide meget om det folk jeg er sat til at virke iblandt i Bergen. Med sønnen Tom som hjælper har jeg holdt
møder på flere steder i ydre Hardanger.»
** «Lukksundet» er leia på austsida av Tysnes—mellom øya og fastlandet. «Langenuen» er leia mellom Stord
og Tysnes—vestsida av Tysnes og meir rettlinja mot Bergen.
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hos kunstnarar som Olaf Dahl og Edvard Grieg. (Ski 1979: 19) Han vart tidleg lokalpredikant og svært aktiv i kyrkjelyden i Bergen. Etter kvart vart han prest i Metodistkirken i Norge, og skipa kyrkjelyd på Voss. I Kristiania var han både forstandar for kyrkjelydar og tilsynsmann og ein av dei mest markante metodistar i slutten av 1800-talet. Han freista også å
få gjennomført eit sosialt prosjekt der, men hadde for svakt økonomisk grunnlag til å lukkast. Under ein tur til USA for å samle pengar, kom han i kontakt med pinserørsla. Han vart
åndsdøypt og braut seinare med Metodistkirken for å bli pinserørsla sin apostel i Europa.

D. KYRKJA SIN STRATEGI
John Wesley bygde opp det metodistiske system kring reisepredikantar, og dette systemet stod sterkt også på 1800-talet i Noreg. Nokre få stader i landet blei det forsamlingar
fordi lekfolket dreiv fram utviklinga utan særleg støtte frå nokon predikant. Slik var det i
Arendal og Porsgrunn. Men dei aller fleste stader var prestar sentrale aktørar på ein eller annan måte.
Hassing har nok rett i at det låg eit strategisk val bak sendinga av Lars Petersen til
Bergen. Men då dei valte å sende han, hadde dei kontaktar i området som gav grunn til å tru
at det var mogeleg å få etablert ein kyrkjelyd der. I dag kan vi ikkje feste namn til dei personane som må ha møtt han på kaien, men det er all grunn til å tru at det var nokon der. Kva
rolle dei har spela i tida fram til skipinga av kyrkjelyden, er det ikkje mogeleg å avgjere her.
Men var så hendingane i Bergen eit uttrykk for eit skifte i strategi frå kyrkja si side?
Det som var annleis i Bergen og Ålesund i høve til Arendal og Porsgrunn, var at predikanten
kom før dei lokale kreftene hadde kome nokon veg sjølv. Kyrkjelydane i Arendal og Porsgrunn var kanskje meir spontane enn i Bergen, men om spontan/strategisk er den beste karakteristikken, synest eg vel eigentleg ikkje.
Vi kan ikkje forlate dette aktørorienterte kapittelet utan å ta med ei vurdering av
Lars Petersen 1854 - 1889 (Heggøy 1970: 11ff)
Lars Petersen vart fødd i Norderhov på Ringerike
den 29. januar 1854. Han voks opp på ein husmannsplass og
måtte tidleg arbeide for føda. Han byrja i bakarlære som
fjortenåring, men måtte slutte på grunn av sjukdom. Deretter
tok han til i smedyrket og arbeidde også ved eit sagbruk.
Kring 1872/73 blei han omvend og medlem av Metodistkirken på Hønefoss. Han vart både klasseleiar og medhjelpar. Mot slutten av året blei han utnemnd til formanar og
kunne leie offentlege og private bøne- og oppbyggingsmøter.
Martin Hansen merka seg namnet hans og i februar
1877 vart han sendt til Drammen for å assistere pastor H. P:
Bergh. Som lokalpredikant kunne han forkynne og leie arbeidet i ein kyrkjelyd. Etter Årskonferansen sommaren 1878
skulle han dra til Bergen, men kom dit i januar 1879. I løpet
av våren tok han tre turar til Varaldsøy. Mot slutten av året
blei Helge Ristvedt sendt for å gjere teneste som vikar. Han
blei i Bergen i 5 månader.

Gravminne på Møllendal Bergen

I juli 1881 gifta han seg med Hanna Jacobsen frå Bergen. Ho kom frå ein familie i
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den lammerske frikyrkjelyden i Bergen, men vart medlem av Metodistkirken året før. Det
unge paret reiste til Halden der dei budde til han vart presiderande eldste i Kristiania distrikt
og flytte til hovudstaden. I 1888 tok han over tilsynet med Bergen distrikt og kom tilbake til
Vestlandet. Helsa var nå så svekka at han berre fekk leve eit halvt år. I slutten av januar 1889
døydde han berre 35 år gamal. Han vart gravlagd på Møllendal gravplass. Kona Hanna vart
buande i byen til 1941 og spela ei viktig rolle for å få Betanien i funksjon i åra etter 1904.
Ho var ein av dei som gjekk over i 2den Menighed.
Lars Petersen var truleg ein dynamisk og dyktig evangelist. Han hadde nok mykje å
seie for at metodismen slo rot i Bergen, men dei lange sjukefråvera reduserte tida han hadde
til rådvelde og må også virke inn på kva vekt ein kan leggje på innsatsen hans.
Den tida Petersen var superintendent eller presiderande eldste, var han ofte så sjuk at
han ikkje kunne vere til stades på dei kvartalskonferansane han skulle leie. Korleis han har
fungert som administrator er såleis høgst uvisst. Kan hende var han ikkje lenger i stand til å
leie ein kyrkjelyd.
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IV. METODISTAR – OPPVEKSTVILKÅR, SAMFUNNSKLASSAR OG REKRUTTERING
Vi har til nå sett på aktørorienterte faktorar i prosessen fram mot ein metodistkyrkjelyd i Bergen. I dette kapittelet blir fokuset på strukturelle tilhøve. Desse må tolkast ut frå dei
generelle vilkåra som rådde i Bergen i samtida, men også i høve til det vi veit om metodistar
i andre delar av landet.
Hassing har nesten sett likskapsteikn mellom metodisme og dei lågaste sosiale klassane ved å seie at «the social developments in Norwegian history between 1870 and 1890 as
decidedly supplied the occasion by thrusting people into a particular situation that predisposed them to Methodist appeal.» (Hassing 1980:79) Forklaringa byggjer han på mobiliteten
som skapar av anomitilstand og at religiøse fenomen som metodismen kan fylle tomrommet
som mange opplever i slike situasjonar.
Dersom Hassing sin forklaringsmodell skal vere gyldig i Bergen òg, må medlemene
ha vore fødde andre stader enn i Bergen. I så fall kan ikkje jubileumsheftet ha rett i at det var
snakk menneske med «fast forankring i bysamfunnet». (Jubileumshefte 1979: 5) Kan vi difor
spørje med Ertresvaag i kva grad dei i heile tatt var «bergensarar»? (Ertresvaag 1982: 463)
I samanliknande undersøkingar frå Noreg, Sverige og Danmark i Kattegat-prosjektet,
fann ein parallelle skilnader mellom kyst og innland i det religiøse mønsteret. Her var både
Agderfylkene og Østfold med. Agder var frå gamalt av ein del av Vestlandsregionen og vi
skal også vurdere om kyst/innland i området kring Bergen hadde dei same strukturelle drag
med omsyn til mellom anna mobilitet. (Helle 2006: 19)
For at Hassing skal ha rett i si forklaring, må det også vere overvekt av medlemer frå
arbeidarklassen. Difor blir ein analyse av yrkesstrukturen i medlemsmassen sentral.
Furseth stilte
spørsmål ved den lovmessige relasjonen
Hassing opererer med
mellom arbeidarklassen og metodismen. Ho
peika på at ikkje alle
arbeidarar let seg rekruttere inn i metodismen og at heller ikkje
alle metodistar var arbeidarar. (Furseth
1999: 284) Ved å sjå
litt på striden om kvar
kyrkja skulle liggje,
kan det vere at vi får
fram eit anna aspekt
ved koplinga mellom
arbeidarklassen og metodismen i Bergen enn
det som kan hende var
tilfelle i Østfold.
Temaet rekrut22.10.2009
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tering høyrer eigentleg inn under arbeidsmåtar, men sidan det her kan gå inn i ei anna argumenteringsrekke, har eg valt å omtale det i slutten av kapitelet.

A.

DEI FØRSTE METODISTAR – MOBILITET?

1. By og land
I tabell 2 ser vi ein oversikt over kvar dei første 36 medlemene frå hausten 1879 kom
frå. Under tredelen var fødde i Bergen. To personar var fødde i Manger og Arendal, men elles kom alle frå ulike kommunar.
Om vi brukar regionar i staden for
kommunar som sorteringskriterium, får vi
eit tydelegare bilete. Eg har valt å bruke område svarande til nåverande fylke for fødestader mellom Stadt og Egersund, og samla
fleire fylke i endå større regionar for dei fødestadane som låg lenger borte frå Bergen.
Bergen, Laksevåg og Askøy har eg slått saman fordi Laksevåg og Askøy høyrte til
Bergen stiftprosti. (Ertresvaag 1982:219)
Bergensarane var i mindretal, men
samstundes var 2/3 frå kysten mellom Rogaland og Nordfjord. Tilflyttingsmønsteret
byen hadde i denne perioden, speglar seg
såleis i den flokken som fann vegen inn i
metodismen. At Nordhordland og Ytre-Sogn
kan sjå ut til å ha vore sterkare representerte
enn andre område høver også med nyare
forsking. (Myking 2006:81)
Dette grunnmønster blir ståande
(Tabell 4) om vi tek med heile den undersøkte medlemsmassen i tida fram til 1892.
Prosentdelen av dei som var fødde i Bergen
steig naturleg nok, og om vi tek med Fana,
Laksevåg, Askøy og Årstad, var om lag
halvparten frå byen eller områda tett inntil
bykjernen.
Av dei 497 personane det er rimeleg sikkert at vi kan slå fast fødestaden til, var 418
frå Vestlands-kysten. Dei utgjorde 84 % av totaliteten. Om 47,6 % kom frå Bergen og bygdene like ved, var det framleis 48,6 % som kom frå resten av Hordaland og Sogn og Fjordane.
Dei kom frå område der det var mangel på arbeidsplassar og der det heller ikkje fanst
større tettstader som utvikla industriarbeidsplassar på denne tida. Overskotet i folketilveksten
måtte søkje seg bort. Regionen nord for Bergen hadde difor låg vekst i folketalet. I sør kunne
både Stavanger og Haugesund ta imot veksten i landdistrikta ikring. Særleg i sildesesongen
var det mange som søkte mot Haugesund. Sunnhordland og Hardanger hadde betre kommunikasjonar med Bergen enn med Haugesund. (Myking 2006: 80) Personar derifrå som vart
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metodistar var om lag like høgt som frå Radøy og Lindås. (Ertresvaag 1982: 463)
Hordaland var den sterkaste bidragsytaren til Bergen sin auke i folketalet, og det var
bygdene like nord om byen som var sterkast representert hos dei som vart metodistar. Ser ein
Lindås, Radøy og Osterøy som ein heilskap, kom halvparten av kontingenten frå Hordaland
herifrå. Midthordland med Os, Fusa, Tysnes og Sund hadde 23 personar. Det var om lag like
mange som frå områda tett opp til byen (til dømes Fana) og som seinare vart ein del av StorBergen.
Frå Haugalandet var det få metodistar som kom frå distriktet og få frå Rogaland i det
heile. Dei fleste av dei som kom, , var for det meste fødde i området kring Haugesund og
Karmøy.
I Sogn og Fjordane hadde dei fleste bakgrunnen sin frå dei ytre delane av Sognefjorden, Sunnfjord og Nordfjord, men ein del kom også frå indre delar av Sogn og inst i Førdefjorden. Gloppen var godt representert og høyrte til dei indre delane av Nordfjord. Vi får såleis eit belte frå Manger og nordover til Nordfjord, og eit belte frå Manger og inn til og med
Osterøy som har vore oppvekstområdet til svært mange av dei første metodistane i Bergen.
Tilhøvet mellom innflyttar og fødde i byen var om lag det same i bergensmaterialet
som det Per Skarung fann i Stavanger. (Skarung 1983: 19) Erik A. Hansen si undersøking i
Østfold ligg på same nivå. (Hansen 1973: 53ff) Mønsteret for metodistar i Bergen ser difor
ut til å følgje trenden elles i landet.
Hassing sin teori om at metodistar var førstegenerasjon innflyttarar, får støtte i bergensmaterialet særleg i den tidlege fasen. Men mobiliteten på Vestlandet hadde også nokre
andre aspekt ved seg. Det heiter at ein kan dele han inn etter tre årsaksfaktorar: 1) veksten i
byane slik vi har vore inne på, 2) sildefisket og 3) emigrasjon særleg til Amerika. (Myking
2006: 80) Av desse var det 1 og 3 som fekk mest å seie for Bergen. Vi skal først sjå på emigrasjonen og deretter på kva som kan forklare at ein del distrikt ser ut til å ha vore sterkare
representert enn andre.

2. Emigrasjon og anna flytting
I straumen av menneske som drog inn mot Bergen, var det sjølvsagt svært mange
som vart buande i byen, men slett ikkje alle. Nokre
flytte vidare til andre stader i Noreg. Men det store målet for dei som ikkje fann ro i byen, var likevel Amerika. Folk sa dei reiste til Amerika, sjølv om det i stor
grad var USA og Canada dei slo seg ned i. I Bergen var
det selskap som arrangerte skipsreiser over Atlanterhavet. Mange drog først til England og gjekk om bord på
større skip der. (Ertresvaag 1982: 463-464)
Emigrasjonen kjem også til uttrykk i medlemslista for Første Methodistmenighed i Bergen. Mellom
1880 og 1891 var det heile 54 metodistar som valte å
søkje lukka over Atlanterhavet (Tabell 5). Det var 18
% av alle som melde seg ut av kyrkjelyden i dette tidsrommet.
Jens Johannessen (sjå nedanfor) var mellom desse. I januar 1883 blei heile familien
skriven ut av kyrkjelyden. (Ministerialbok 1879) I biografien hans i Strømme af Naade kan
det sjå ut til at han hadde eit religiøst mål med å reise. Leiarutviklinga han hadde hatt i kyr22.10.2009
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kjelyden i Bergen blei ført vidare til hjelpetenesta under Martin Hansen i USA. Deretter kom
han tilbake til heimlandet og heldt fram som prest.
Hassing meiner at metodistar emigrerte i større grad enn andre. For dei var det ikkje
berre sjansane til å få arbeid som lokka, men
«converting to Methodism either stimulated the thought of emigration, by being an
American church and thus providing a foretaste of American religious life, or that
Methodism attracted to itself persons who were already open to emigration and for
whom conversion to Methodism was the first step, however unconsciously, in becoming an American.» (Hassing 1980: 48-49)

Jens Johannessen kan såleis ha vore ein av dei som har sett på USA som ei framtid
også fordi han tilhøyrte ei kyrkje som hadde ein heilt annan posisjon der borte enn her i landet. Han hadde dessutan teke lokalpredikanteksamen og avansert så høgt han kunne innan
lokalkyrkja.
Vi har likevel ikkje indikasjonar på at Martin Hansen skulle ha bede han om å kome
over. Difor kan ein mistenkje hendingsrekkefølgjen i Strømme af Naade for å vere føremålstenleg i det han nå skulle ordinerast. Det er ikkje utenkjeleg at dei reelle motiva for å ta med
seg familien til USA, var av økonomisk art. Om grunnen til at han kom tilbake til Noreg, blir
det dessutan peika på helsegrunnar. (Strømme af Naade 1897: 584)
Jens Johannessen høyrde til det fåtalet av menneske frå eit kystdistrikt som flytte til
USA. Dei fleste kom frå indre strok både i Hordaland og Sogn og Fjordane. Her kunne opp
mot halvparten av folkemengda i nokre bygder dra. (Myking 2006: 82) I den grad dei budde
i Bergen var det høgst midlertidig.
Kontakten med USA var slik at mange reiste over for å bli verande, men nokre kom
også tilbake etter ei tid. Gjennom slike fram- og tilbakereiser vart det halde tett kontakt med
moderkyrkja samstundes som det vart skapt ein kanal for amerikansk religiøs tradisjon og
tenking inn i den norske røyndomen. (Seland 2006:390)
Flyttinga til USA var berre ein del av uroa vi kan lese ut av tala for kyrkjelyden i
Bergen dei første åra. Den største gruppa som gjekk ut, var dei 92 personane som vart grunnlaget for «Anden Menighed». I tillegg var det 11 % som flytte til andre kyrkjelydar i landet.
Alle desse vart såleis verande som ein del av metodistfamilien her i landet. Det var eit fåtal
som gjekk til andre trussamfunn eller tilbake til Statskyrkja, men 15 % melde seg ut utan at
vi veit om dei tok til å gå i andre forsamlingar. Nokre av dei utmelde, vart også medlemar på
ny på seinare tidspunkt. Det er grunn til å tru at fleire av dei utmelde braut med kristne forsamlingar og vekkingstradisjonen.
Inntrykket av ustabilitet blir styrka av at det berre var 6 av dei første 36 som framleis
var medlemer i 1891 etter at kyrkjelyden vart delt. 10 av desse gjekk over i «Anden menig-

22.10.2009

38

Thor Bernhard Tobiassen: Metodismen i Bergen 1879-1914

hed». Fram til 1884 steig talet på utmelde for kvart år. I 1885 blir det ein markert reduksjon,
men i åra etter er talet igjen stigande fram til skiljet i 1890.
Samla sett ser det difor ut til at metodismen på slutten av 1800-talet i Bergen vann
innpass i grupper av menneske som bar i seg ulike former for uro og som ikkje heilt fann seg
til rette i byen. Vi får såleis eit inntrykk av at det var mange med avbrotne sosiale band som
bar på ei kjensle av rotløyse For nokre vart dei religiøse opplevingane knytte til omvending
og frelse, anten svar eller demparar på uroa. Truleg har det ikkje vore fullstendige svar for
alle.

3. Kyst og innland
Bergen ligg ved kysten, men har eit oppland som har svært ulik karakter. Leveveg og
kulturbakgrunn i dei indre bygdene i Hardanger og Sogn var svært annleis enn i dei ytre stroka. Dei lange fjordane gjorde at det frå ei side sett var mykje likt mellom ytre og indre strok.
Garden var den som gav status og fortalde kven ein var, men inst i fjordane var det jorda
som gav best utkome for overleving. Yttarst ved kysten kunne ein knapt brødfø seg ved å
dyrke det skrinne jorddekket. Her ute var det fisket ein måtte lite på. Men uansett var sjøen
svært viktig for transport, fangst og anna ressursutnytting som sanking av dun, egg, tang og
tare. Til og med rekveden kunne vere verdifull. (Kolle 2006: 135) Eg har valt å sjå bygdene
inst i fjordane saman med typiske jordbruksområde som Voss, Modalen og Eksingedalen.
Undersøkingar frå Østfold og Sørvestlandet kan tyde på at det kan vere ein
skilnad i måten folk i fiskarbygdene ved
kysten tok imot dei nye vekkingane på i
høve til dei som budde lenger inne i landet
og i meir agrare strok. Delar vi bygdene
som metodistane i Bergen kom frå i kystbygder og indre bygder, får vi eit klårt inntrykk av at kystkommunane dominerte medlemsmassen. Nesten 90 % av dei 419 registrerte medlemene var frå kyststrok. Det kan såleis sjå ut til å ha ein viss likskap med det som
vart funne i delar av Kattegat-Skagerak undersøkingane. (Gustavsson 1987: 6-7)
Dette biletet må kompletterast med resultata av mobilitetsforsking for Vestlandet.
Her synar det seg at emigrasjonen var størst frå dei indre bygdene, medan det var dei ytre,
fiskarbygdene som i langt større grad forsynte Bergen med nye innbyggjarar. (Myking 2006:
82)
Bergen Indremisjon sitt rekrutteringsområde kan ikkje kartleggjast på grunnlag av
medlemene sin bakgrunn og oppvekst. Ved å undersøke kvar på Vestlandet det vart skipa
foreiningar som seinare vart ein del av Indremisjonsforbundet, kan ein likevel få eit brukbart
geografisk oversyn. Det vi står att med, er Nordhordland fellesforeining på Frekhaug, fellesforeining i Lindås og Masfjorden, Dalsfjorden og Ytre Sogn, fellesforeining for Fjell, Sund,
Austevoll, Sunnhordland, Hardanger og Voss indremisjons fellesforeining. Med unnatak av
Voss er alle kyststrok. Desse fellesforeiningane skjuler likevel viktige detaljar som foreininga for Sund og Fjell. I Sund fekk indremisjonen aldri gjennomslag, medan dei dominerte i
Fjell. I Sund var det mange frilynte ungdomslag og kyrkja hadde alltid ein sterk posisjon hjå
innbyggjarane.
Indre Sogn og Hafslo fekk ein vag omtale av Bernhard Eide. Det vart halde møter der
inne og det vart noko vekking, men ein får ikkje inntrykk av at stoda var heilt som i andre
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bygder. (Eide 1948: 30-31) Det Eide ikkje seier noko om, er at Indre Sogn saman med Nordfjord aldri vart ein del av Indremisjonsforbundet i Bergen fordi dei der gjekk inn i Indremisjonsselskapet i Oslo. (Astrid Neteland 25. mars 2008)
Før vi samlar trådane om mobilitet og distriktsbakgrunn skal vi møte ein person som
vart metodist i den aller første perioden.
Jens Johannessen (1855-1927)
Jens Johannessen står innført i protokollen som nr 21. Han vart fødd 26. mars 1855
på garden Storheim i Manger sokn på Radøy. Kring 1875 kom han til Bergen for å finne seg
arbeid. Han fortalde sjølv at han tok til hos
Rieber i marmorverkstaden og var ein av dei
som byrja å gå på møta til Lars Petersen. I
1879 var han med i den første puljen som
vart medlemer i den nye kyrkjelyden.
(Minsterialbok 1879 og Aarskonferancen
1890: 54)
Kona Valborg Marie Petrike f. Olsen
vart skriven inn på same tid. Noko seinare
blei dei to borna deira førte under «Barn,
som med Forældrene ere indmeldte i Menigheden». Før dei kom til Bergen budde dei ei
tid på Mjaatvedt på Holsnø y..
(Ministerialbok 1879) Kan hende var kona
derifrå, eller dei kan ha freista drive gard der.
Utkomet har likevel ikkje vore godt nok der
heller. Byte av gardsnamn som etternamn etter som ein skifte bustad, var typisk for denne
tida, men gardsnamna vart mindre brukte som etternamn om nokon flytte til byen.
Eit slikt flyttemønster var svært typisk for området. Folk var mindre knytte til slektsgarden og bruken av husmannsplassar fann ein berre i Indre Sogn og i Ryfylke. Elles hadde
bygdesamfunnet ein egalitær struktur og dei fleste hadde tilgong til marknaden i Bergen der
dei kunne omsetje produksjonsoverskotet. (Myking 2006: 79)
Om oppveksten sin fortalde Jens Johannessen at det vart lese frå Linderots Huspostil
i heimen hans.* Han meinte også at han var oppteken av åndelege spørsmål alt som barn,
men då han kom til Bergen var det som om «det gode [forsvandt] fra mig og snart kunde jeg
glæde mig i Synden». Vidare skreiv han:
«Da jeg var 22 Aar blev jeg alvorlig vækket af Syndens Søvn og begyndte for fuldt
Alvor at søge Gud om Fred for min Sjæl. Men da det paa den Tid var mere sjeldent
iblandt de lutherske Venner, at de eiede en sikker Troesforvisning om, at de var
Guds Børn, blev ogsaa jeg ledet bag Lyset og kom saaledes til at gaa fredløs nær 2
Aar. Aar 1879 kom Pastor L. Petersen til Bergen og begyndte Virksomheden. Jeg
havde just da fundet Fred med Gud og længtede efter et aandeligt Hjem. Trods de
mange Advarsler og Formaninger fra de lutherske Venner om at vogte mig for
Vildfarelserne, søgte jeg dog Methodistherne, fordi jeg følte min Sjæl blev opbygget
der. Og da jeg fandt, at deres Lære var oversstemmende med min Overbevisning af
——
* Linderot f. 7. august 1761 i Bohuslän, død 23 mai i Lindome. Han var präst och väckelsepredikant. Skreiv
salmen Ingen vinner frem til den evige ro. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Lars_Linderot)
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Guds Ord, fik jeg Lov at være med, da Menigheden blev stiftet. Priset være
Gud!» (Aarskonferencen 1890: 54-55)

Linderots Huspostil var ein del av den pietistiske vekkingslitteraturen. Linderot levde
kring hundreårsskiftet 1700/1800 og var ein botspredikant med stort alvor. Det kan såleis sjå
ut til at foreldra både tok vare på den århundrelange tradisjonen med husandaktar og samstundes brukte litteratur som følgde deler av vekkingstradisjonen. Johannessen fortel elles
svært representativt om den tunge og vanskelege vegen fram til «Fred med Gud». Det han
fann hos metodistane trass i motviljen hjå dei som stod han nærast, var det han hadde leita
etter. Han fann også metodismen stemte med Guds Ord. Det kan såleis sjå ut til at ein del
metodistar hadde bakgrunn frå miljø som alt kjende til vekkingskristendomen gjennom indremisjonen.
Både Indremisjonen og metodismen hadde flest tilhengjarar frå kyststroka og frå om
lag dei same områda langs kysten. Noko av grunnen til dette var sjølvsagt at det var nettopp
desse bygdene som sende flest menneske inn mot Bergen. Men det kan også ha med at menneske med slik bakgrunn var meir opne for vekkingsforkynning slik ein fann i Kattegatprosjektet.
Det kan såleis sjå ut til at den kulturelle bakgrunnen frå fiskarbygdene kan ha hatt ein
annan opning for vekkingsforkynning enn det som har vore å finne i dei indre, meir agrare
stroka. Kva som er grunnen til dette, har ikkje nokon gitt eit fullgodt svar på, men Seland
freistar å kome eit steg vidare ved å peike på mobilitet, risiko og anomi. (Seland 2006: 389)
Ho legg også til at egalitet kan sjå ut til å disponere for ein annan ideologi enn meir hierarkisk struktur. Kyststroka blir tolka som egalitære samfunn som kan ha søkt mot meir
«ideologisk samstemthet.» Ho ser dette i samanheng med at misjonsrørsla heller ikkje hadde
konkurrerande fellesskap. (Seland 2006: 392-394)
Dei mobile med egalitære samfunn som bakgrunn, er absolutt ein del av biletet vi får
av metodistane, men Seland nemner eitt viktig moment til – nemleg ungdom. (Seland 2006:
395) Vi skal difor undersøke bergensmaterialet med tanke på alderssamansetjing og kjønn.

B.

ALDERSSAMANSETJING OG KJØNN

Med utgangspunkt i ein mobilitet som kom av fødselsoverskotet
i distrikt med avgrensa næringsgrunnlag, er det grunn til å vente at
fleirtalet av dei som flytta til byane
var yngre menneske.
Det er såleis inga overrasking
at det var ei svært ung forsamling
(figur 1) som kom saman til gudstenester og møter alt frå starten av. 70
% var under 35 år og over 90 % under 50. Mange var relativt nyetablerte familiar og fleire ekteskap blei
Figur 1: Aldersamansetjing av dei 36 første medlemene
inngått dei første åra. Den dagen kyrkjelyden vart skipa var det difor også 13 jenter og 7 gutar som vart meldte inn saman med
foreldra sine. 2 av barna var fødde før 1870, medan resten var 8 år eller yngre.
Barna hadde status som juridiske medlemer av Metodistkirken. Dei vart rekna inn i
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det totale medlemstalet som etter Dissentarlova var å rekna som metodistar i Bergen. Slik
sett hadde kyrkjelyden i alt 56 medlemer den 28. september 1879. I det mentale biletet av
kven som var medlemer var det nok mange metodistar som berre tenkte på dei som var vaksne nok til å svare ja på løftet om medlemskap. Dei måtte etter Dissenterlova vere 19 år eller
eldre. Denne medlemskaptanken vart også brukt mot metodismen.
Det ungdommelege preget
frå startfasen heldt seg utover i perioden. Dei første som slutta seg til,
vart sjølvsagt eldre etter kvart, men
alderen på medlemene ved innmelding hadde nokolunde same profilen
i 1890 (figur 2) som i 1879. Det
same galdt for alder ved opptak under heile perioden. Hovudtyngda var
menneske rundt 30 år eller yngre.
Kva som var egget og høna i
tilhøvet mellom aldersprofilen og
dei verksemder kyrkjelyden etablerFigur 2: Alderssamansetjing i heile materialet.
te, er ikkje godt å seie. Søndagsskole
og kvinneforeining våren 1879 (Kristelig Tidende 29. mai 1879: 488) kan ha kome fordi det
var mange unge familiar med barn som kom på møta. Men det kan også ha kome mange
unge familiar fordi kyrkjelyden hadde søndagsskole og kvinneforeining. Metodistane sin
søndagsskole var ikkje noko nybrottsarbeid. Indremisjonen hadde alt om lag 1300 barn.
(Heggøy 1970: 33) Men metodismen hadde eit differensiert tilbod av aktivitetar. som tok
omsyn til kjønn og alder.
I dei lutherske vekkingane frå 1870 og frametter har Seland funne ein rytmikk som
kan tolkast som eit generasjonsfenomen. Dei store vekkingane var knytte til stor tilslutnad
mellom ungdom. Ungdom var mobile og hadde lite å tape, ein slags «”religiøse løsgjengere”
som truet den etablerte orden ved å appellere til gjenoppliving av kristendommens apostoliske ånd». (Seland 2006: 401) Metodismen i Bergen kan plasserast inn i dette same mønsteret.
Om vi ser på fordelinga mellom kjønna i tabell 8, er det inga
overrasking at det var fleire kvinner
enn menn. (Rolfsen 1981: 46) Men
ei nærare gransking syner også at av
dei 16 mennene ved første opptak,
var 11 gifte med ei kvinne som også
vart medlem. Såleis var det 11 ektepar i grunnstamma i den nye kyrkjelyden. Over halvparten av kyrkjelyden var familiar. Av dei andre kvinnene var 2 gifte, men med menn som
ikkje hadde blitt metodistar i denne
omgang, ei var enke, 5 var yrkesaktive (4 tenestejenter) og ei var berre
16 år. I løpet av det første halvåret
blei ho gift med ein mann som også vart innskriven som medlem denne søndagen.
Dei første åra var ikkje talet på kvinner så radikalt mykje høgare enn talet på menn.
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(figur 3). Fram til 1887 var kvinnedelen litt over 50 %, men frå 1888 utover tiåret auka den
til kring 70 %. Snittet for heile perioden var kring 60 %.
I Moss fann Lars Erik Nordby eit overskot av menn i den tidlegaste fasen. Seinare steig kvinnedelen og nådde opp i 63,5 % for perioden 1879-1885. (Nordby 1977: 45)
Også i Stavanger var det eit overskot
av kvinner, men kanskje ikkje så
markant som i Bergen. Snittet for
perioden 1874-1877 i Stavanger var
76 av 135 kvinner ved opptak av nye
medlemer. Det vil seie 56 %.
(Skarung 1983: 45)
I 1881 var kvinnedelen i Bergen på 68 prosent, men grunnlagsta- Figur 3: Kjønnsfordeling
let var relativt lite og ein skal difor ikkje leggje for stor vekt på utslaget. Dette året flytta
Lars Petersen frå byen og pastor Wiel tok over det pastorale ansvaret. Wiel var i 20 åra, og
det kan virke som om han var ugift, men det finst ikkje noko grunnlag for å seie om det har
hatt noko med saka å gjere. I 1888 var det pastor Anders Halvorsen som hadde ansvaret. Han
var tidleg i 40-åra og det ser heller ikkje ut til at han var gift. Kvinnene sin plass skal vi
kome tilbake til i neste kapittel.
Etter Dissenterlova av 1845 hadde ikkje forstandarane vigselsrett. Dei skulle likevel
registrere vigsel, fødsel, dødsfall, inn- og utmeldingar i eigne protokollar, og samstundes
syte for at soknepresten fekk melding slik at han kunne føre alt saman i sine register. Ved
slutten av året måtte forstandaren så sende rapport over kven som var medlemer på det aktuelle tidspunktet.
Ekteskapsinngåing måtte inntil 1891 gå føre seg hjå soknepresten eller Notarius Publicus.* Men ein hadde gjerne sin eigen seremoni i tillegg i kyrkjelyden. I «ministerialbogen»
frå 1879 kan vi såleis lese at det aller første ekteskapet mellom metodistar i Bergen, var inngått 5. juni. Det var nærare 4 månader før kyrkjelyden var stifta. I alt blei 9 par vigde i løpet
av dei to åra Lars Petersen var tilsett i Bergen.
I dei aller fleste høve var både kone og mann medlem i kyrkjelyden. Men det vart
også registrert ekteskap mellom metodist og ein frå eit anna kyrkjesamfunn. Fleire av desse
enda med at metodisten anten melde seg ut eller blei borte frå kyrkjelyden. Om nokre står
det også at dei var utstøytte. Vi veit ikkje noko om kvifor, men det kan tenkjast at livsmønsteret til den ektefellen som ikkje var metodist, har dominert på ein måte som ikkje har blitt
akseptert. Vennekrins og miljø endra seg truleg, og det nye sosiale nettverket hadde ikkje
plass for det metodistiske.
Men det finst også døme på at ektemaken har blitt metodist ved eit seinare høve. Talmaterialet er for lite til å gjere noko kvantitativ vurdering.

——
* Arkivverket: Riksarkivet og statsarkivene. Kilder. Kirkebøker og kirkebokføring. Opplysningar om dissentere. http://www.riksarkivet.no/arkivverket/kilder/ofte/kirkebok.html#dissentere.
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C.

DEN SOSIALE PROFILEN

«Den biskopelige Methodistmenighed i Bergen» fekk si eiga kyrkje i 1882. Ho kom
til å liggje i Skottegaten på Nordnes. (Jubileumshefte 1979: 5) Dette var berre «eit steinkast» frå det største skipsbyggeriet i byen –
Georgernes Verft.. Mange av dei som arbeidde der, budde i nærområdet. Det var menneske med ulike yrke relatert til sjøen. Dessutan
fanst her ei rekkje systuer med kvinnelege arbeidsplassar. (Bjørndal
1999: kap 1.3 og 5.3)
Med den sosiale profilen metodismen hadde i Østfold, kunne jo dette vere det rette valet med tanke på identifikasjon med arbeidarklassen. Hadde bergensmetodismen same profil?

1. Yrkessamansetjing
Dei metodistane som var med og skipa kyrkjelyden, høyrde
utan tvil til i arbeidarklassen (Tabell 9). Over 90 % av dei 36 første
medlemene må plasserast i denne kategorien. Lars Petersen vart sett
på som pastoral og skulle kanskje reknast i mellomklassen. Men
eigentleg kom han frå enkle husmannskår på ein plass like ved
Jevnaker. Han kan såleis ha kjend seg meir heime i arbeidarmiljøet
enn mellom dei kondisjonerte. Utan teologisk embetseksamen hadde han heller ikkje same status som ein prest.
22 personar høyrte til dei faglærte. Det vil seie at mannen
anten var under utdanning som svenn, eller hadde stått til fagprøva.
Vi finn ikkje nokon som kalla seg meister på dette tidspunktet.
Meistrane høyrte etter definisjonen til mellomklassen, men sjølv
om dei i utgangspunktet var sjølvstendige næringsdrivande, var det mange som praktiserte
yrket på line med dei få tilsette dei hadde, eller arbeidde åleine. På sett og vis var livet deira
på same nivå som arbeidarane. (Ertresvaag 1982: 89)
Tabell 10 syner ein oversikt over yrkesfordelinga for medlemsmassen i perioden fram
til 1892. Nesten 90 % av mennene høyrde til arbeidarklassen. Gifte kvinner er plassert i
same gruppe som mennene sine, men dei ugifte var for det meste tenestejenter. Dei som er
plasserte i gruppa forsørgde, kjenner vi anten ikkje inntektsgrunnlaget til, eller dei var enker.
Tilflyttarane frå distriktet hadde for det meste vakse opp på gardar. Der hadde dei fått
eit visst grunnlag i å utvikle og vedlikehalde både bygningar og ulike reiskapar. I ei tid med
god etterspurnad etter arbeidskraft, kunne ein lett finne seg ein arbeidsstad, og ein hadde eit
verdifullt grunnlag for å få ei yrkesutdanning eller sysselsetje seg som ufaglært arbeidar.
Av medlemene ser det ut til at mange skomakarar kom frå Osterøy medan snekkarane
kom frå Osterøy og Sunnfjord.
Samstundes hadde Sunnfjord
mange ufaglærte. Smedane
kom frå Nordfjord og Sunnfjord. Interessant er det også at
mellom dei «handlande» kom
4 av 9 frå Bergen, 4 andre frå
Hardanger og Sunnhordland.
Om dette var eit generelt
mønster i byen, har eg ikkje
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funne opplysningar om.
Dei gifte kvinnene vart førte inn
som «hustru» i kyrkjeboka og ser ut til å
ha vore heimeverande husmødrer. Dei
kvinnene som ikkje var gifte, var for det
meste unge (40 % tenestejenter). Det
som kan hende overraskar mest, er at
tenarskapet i så stor grad kom frå Bergen
(tabell 11). Vi skulle kanskje ha venta at
jentene som var mest talrike i denne
gruppa, kom frå landsbygda. Forklaringa
kan vere at jentene i familiar som budde
i byen også måtte skaffe seg inntekt så
snart dei var gamle nok. Tenestejentene
som vart medlemer, var i byrjinga på 20åra. Seinare gifte mange av dei seg.
Vi finn ingen som blir karakteriserte som fattige. Det ville i så fall vore
slike som hadde fått hjelp frå det offentlege. Det betyr ikkje at metodistane hadde ein romsleg økonomi. Mange hadde
relativt låge inntekter. (Ertresvaag 1982: 481)
Handverkarar, arbeidarar og tenestejenter var dei yrkesgruppene som dominerte metodismen andre stader i landet òg, men det kan sjå ut til at forseinkinga i industriutviklinga i
byen har gjort at arbeidarklassen i Bergen på denne tida i større grad var prega av handverkarar enn i ein del av Østfoldbyane.
I Bergen steig sysselsetjinga i handverk og industri frå noko over 5000 i 1875 til over
11000 i 1900. (Ertresvaag 1982: 467) Med 170 av desse som metodistar kan ein vanskeleg
snakke om å vere «predisposed to Methodist appeal.» (Hassing 1980: 79) Men like fullt må
det vere noko ved arbeidarklassen og i metodismen som gjer at denne gruppa i langt større
grad blir medlemmer enn andre grupper.
Furseth peika på at metodismen ikkje slo rot i alle arbeidar- og handverksmiljø i byane i Østfold. (Furseth 1999: 283)* Det har ikkje vore råd å analysere Bergensmaterialet med
tanke på kven medlemene var tilsette hos. Arbeidsplassen kan såleis ha vore rekrutteringsstad og såleis forklare opphoping av nokre handverksgrupper framfor andre.
Pastor Wiel si grunngjeving for bygginga av kapellet i Skottegaten tyder på eit svakt
økonomiske grunnlaget i medlemsmassen. Difor våga dei ikkje å byggje kyrkja i sentrum.
(Wiel 1937: 36)
Her ser det også ut til at det er ein skilnad mellom metodismen og indremisjonen i
Bergen. Indremisjonen hadde kontakt med personar som var i stand til å starte hotell- og kafédrift. Slikt var utenkeleg for metodistar i denne fasen. Først inn på 1900-talet har nokre
——
* «Even as industrial changes took place in Smålenene in the 1890s, there were few Methodist industrial
workers outside the sawmills. In spite of the new paper pulp industry that developed in Sarpsborg, there were
relatively more Methodists who worked at the sawmills than in the new industry at Borregård and Hafslund
(Hansen 1973:44)»
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medlemer arbeidd seg opp til ein annan økonomisk standard og blitt i stand til å forskottere
kjøp av tomt til nytt kyrkjebygg i Vetrlidsalmenningen og også drive fram etablering av Betanien i 1904. (Centralkirken 50 år: 10)
I 1900 (Tabell 12)
var framleis tyngdepunktet
for metodistar i Bergen å finne i arbeidarklassen.* Over
70 prosent av dei yrkesaktive
høyrde til der. Men vi ser
også konturane av ei endring. Mellomklassen var i
ferd med å bli større.
Nokre av grunnane til
dette var at ein del av dei
som kom til byen tidlegare, hadde greidd å gå frå svein til meister og dreiv etter kvart si eiga
verksemd. Andre hadde starta handelsverksemd. Slik hadde dei klatra på den sosiale rangstigen. Torvanger har vist at det gjekk føre seg eit svakt tilsig av menneske frå gruppe 5 til
gruppe 2 i Bergen i denne perioden. Det var færre frå gruppe 6 som klarte å klatre.
(Torvanger 2000: kap 4)
Det var truleg den generelle sosiale mobiliteten i samfunnet som også avspegla seg i
det metodistiske materialet. Det individualistisk, liberalistiske idealet var å kunne arbeide
seg opp og gjere det betre i livet enn då ein tok til. Det er påvist ein samanheng mellom religiøst engasjement og økonomisk oppdrift. (Seland 2006: 61) Om ikkje alle metodistar vart
suksessrike forretningsmenn, hindrar ikkje dette at idealet har prega tanke og levesett.
Den sosiale profilen på metodismen i Bergen mot slutten av 1800-talet skulle ein tru
ville passe som hand i hanske med den sosiale profilen for Nordnes generelt og Nøstet spesielt (sjå nedanfor). Likevel ser det ikkje ut til at alle meinte det.

2. Kvar skulle kyrkja liggje?
Så lenge Lars Petersen hadde leiaransvaret i Bergen, hadde forsamlinga møta sine i
eit leigd lokale i Domkirkegaten. I ein kort periode brukte dei også baptistane sitt forsamlingshus. (Heggøy 1970: 27) Spørsmålet om å kjøpe eller byggje sitt eige kapell vart truleg
reist alt medan Petersen hadde ansvaret, men det var etterfølgjaren hans, pastor Johs A. Wiel
(1856-1942), som greidde å realisere draumen. Han var eigentleg utdanna ingeniør og teikna
sjølv eit framlegg til kapell. (Wiel 1937: 34-35) Bergen kommune godkjende dette og at det
kunne reisast på ei ledig tomt om lag der politistasjonen ligg i dag. Det ville i så fall ha vore
like ved dei lokala dei alt heldt til i. (Før det nye store posthuset vart bygd etter andre verdskrigen, heldt posten til i eit bygg på denne tomta.)
Kyrkjelyden våga ikkje å ta på seg dei kostnadene det ville føre med seg, og heile
prosjektet vart erstatta med alternativet i Skottegaten. 50 år seinare kommenterte Wiel hendinga. Nettopp fordi han skreiv dette så lang tid etter, var det prega av ettertanke: «Hadde vi
derimot bygget kirken der hvor postkontoret nu ligger, hadde vi kanskje ikke fått to menigheter i Bergen.» (Wiel 1937: 34-35)
——
* Tabellen er utarbeidd på grunnlag av Digitalarkivet si 1900-teljing. Her kan ein ikkje skilje ut kva for kyrkjelyd (Første eller Anden) den einskilde høyrer til i. Eg har berre nytta dei yrkesaktive. Gifte kvinner utan eiga
inntekt er utelatne.
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Plasseringa av bygget var truleg grunnlag for så stor usemje at nokre i kyrkjelyden
valde å starte ny verksemd ein annan stad i byen etter relativt kort tid. Dokumentasjonen på
kvifor det vart to kyrkjelydar er svak og dei små hint som finst, kan sjølvsagt tolkast i ulike
retningar. I sum er det likevel tilhøve som ein undrar seg over.
Kvartalskonferanseprotokollane fram til Årskonferansen i 1890 syner ingen spor av
debatt om korkje plassering av bygg, eller at det var naudsynt med to prestar eller kyrkjelydar. Debatten vart ført utanfor offisielle organ eller ikkje protokollert. Først i rapporten til
Årskonferansen møter vi presiderande eldste Martin Hansen Årskonferanseprotokoll 1890:
20)* sitt syn der hovudpunkta var 1) «udstrakt Beliggenhed», 2) «Medlemmernes Antal», 3)
«mindst to Mænd maa sendes» og 4) Br Haave har gjort ein god jobb. Då tilsetjingslista vart
lesen, vart det sendt to prestar til Bergen. Den eine skal gjere teneste i Bergen «2den menighet», men kyrkjelyden vart ikkje skipa før over ein månad seinare. (Årskonferanseprotokoll
1890)**
Hansen sin rapport får ein til å tenkje at den dekkjer over meir enn den seier. Presten
Haave fekk godt skussmål, men fekk ikkje ny tillit. Tvert om henta ein inn to gamle ringrevar. Ole Olsen hadde hatt ein sterk periode i byen tidlegare. Han skulle no tilbake for å ta vare
på den kyrkjelyden som heldt fram i Skottegaten. Helge Ristvedt som hadde vore hjelpar for
Lars Petersen i startfasen og som hadde arbeidd seg opp til å få ein solid posisjon innan prestekollegiet, kom tilbake for å ta hand om den nye kyrkjelyden. Auken i medlemstalet under
Haave var låg. Talet på utmelde gjekk derimot opp. Det er såleis rimeleg grunn til å tru at
situasjonen var fylt med konfliktstoff.
Argumentet med det høge medlemstalet verkar heller ikkje overtydande. Statistisk
rapport sa at Bergen hadde 316 medlemer, Arendal 324, Halden 356, Fredrikstad 377 og
Kristiania Første 321. I Kristiania vart det rett nok skipa fleire kyrkjelydar, men ingen av dei
andre stadene hadde fått gjennomslag for å dele kyrkjelyden eller bruke fleire prestar sjølv
om dei hadde like høge medlemstal. (Aarskonferencen 1890: 28)
Det verkar dessutan underleg å lese nokre av jubileumshefta kyrkjelydane har laga.
Første Metodistkirke nemner ikkje tilhøvet til Centralkirken korkje i 1929 eller i 1954. I
1940 skreiv Centralkirkens: «Men utviklingen gikk raskt og knapt 11 år senere fant man å
burde organisere nok en menighet…. særlig dem som bodde på byens nord-øst-side, utskilles
til en ny og selvstendig menighet.» (Centralkirken 50 år 1940: 10) Først i 1979 vedstår Første menighet seg ei «knoppskyting»: «Den raske vekst utover i 1880 årene førte til at menigheten ble delt alt 11 år etter stiftelsen.» (Jubileumshefte 1979: 7)
Første Kirke forklarar brotet med det høge medlemstalet. Det argumentet synest ikkje
å vere sterkt nok til å vere einaste grunn. Kva så med Centralkirken sin versjon om det geografiske, og Martin Hansen sine store avstandar?
Vi skal sjå litt på kvar i byen metodistane budde.

—* Bergen. «Denne By er den næst største i Landet, og da den har en meget udstrakt Beliggenhed er her et saare
vidløftigt Virkefeldt, ja saa stort, at det ikke kan varetages af én Mand. Br. Haave har arbeidet her det sidste
Aar med en Troskab og Nidkjærhed, som ikke har kunnet andet end bære megen og god Frugt. Medlemmernes
Antal er bleven betydelig forøget og mere end 1200 kr er blevet betalt paa gammel Gjæld. Dog kan og bør der
gjøres mere for dette Sted. Omstændighederne kræver, at mindst to Mænd maa sendes derhen, og disse vil hver
have mere end Hænderne fulde af Arbeide, om Sagen der nogenlunde skal varetages vel.»
** Tittelblad: 16-19. juli 1890 i Skien. Jubileumshefte for Central: Tittelblad: 29. august 1890
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3. Kvar i byen budde metodistane?
Tabell 13 syner kvar
medlemene budde på det
tidspunktet dei vart medlem
eller ved den folketeljinga
som ligg nærast opp til innmeldinga. Tabellen syner
samanhengen mellom bustad og yrke. Her er berre
den som har hatt inntekt i
hushaldet teken med. Det er
også grunnen til at talet på
tenestejenter er relativt
høgt. På andre tidspunkt
ville mange av dei vere gifte og heimeverande husmødrer. (Bjørndal 1999:
kap 6.10)
Bydelsnamna eg har
nytta i denne oppstillinga er
etter ei inndeling som Bergen kommune gjorde framlegg om i 2001. Då eg valte
denne løysinga, var det fordi det var enklare å relatere gate- og rodenamn frå slutten av
1800-talet til desse elektroniske karta enn å finne gode kart frå samtida som var lett tilgjengelege. Denne inndelinga kan såleis avvike noko i høve til dei områdenamna som var i bruk
mot slutten av det 19. hundreåret.
Omrisset på figur 4
syner i grove drag kva som
var Bergen mot slutten av
1800-talet. Det meste var
samla kring vågen. Møhlenpris vart bygd ut i løpet av
1890-talet. Difor finn vi heller ikkje metodistar der i
mitt materiale. Elles ser dei
ut til å ha budd på Nordnes,
Nygård med vekt på Sydnes
(ligg tett opp til Nøstet og
Nordnesområdet), Sandviken og Sentrum. På Sandvikssiden var det ingen som
budde i Ytre Sandviken el- Figur 4: Bergen by tidleg på 1800-talet
ler i Skuteviken, men desto
fleire i Eidemarken. Eidemarken grensa opp mot Fjellet og vart saman med Sandviken meir
prega av arbeidarar. (Ertresvaag 1982: 387) Det same må seiast om Nordnes og særleg på
Nøstet.
Nordnes endra karakter frå 1865 i rode 4 og 5 til å bli prega av menneske frå Søndre22.10.2009
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og Nordre Bergenhus som var Hordaland,
Sogn og Fjordane og delar av Møre.
(Bjørndal 1999: Tabell 5.3 og 5.4) Utanom
ufaglærte arbeidarar var det relativt mange
skomakarar og snekkarar i høve til andre
handverksgrupper. Mange av skomakarane
som var metodistar, budde i Nordnes/
Sydnes-området eller ute på Sandvikssiden,
medan snekkarane budde nærast sentrum. I
Bjørndal si undersøking var det i rode 4 og
5 ein sterkare konsentrasjon av arbeidsfolk
og tenarar enn elles i byen. (Bjørndal 1999.
Tabell 7.3)
Dei aller fleste metodistar budde innafor bykjernen, men det var også nokre
som budde på Laksevågsida og sør for Store
Lungegårdsvann i Årstad. I dag er båe desse
ein del av Bergen. Etter første verdskrigen
kom det ferje mellom Laksevåg og byen.
Før den tid måtte ein ha eigen båt for å
krysse Puddefjorden. Skulle ein til kyrkja i
Skottegaten til fots, gjekk vegen heilt inn i
Solheimsviken før ein kunne gå utover mot
Nordnes. Dette var minst like langt som frå
Sandviken. Dei som budde på Årstad, hadde uansett minst same veglengde som Sandviken.
Tabell 14 seier noko om bustadfordelinga mellom om dei to kyrkjelydane. Av dei
som var medlemer i 1890, gjekk dei aller fleste frå Sandvikssiden og Fjellsiden over i den
nye kyrkjelyden. Sentrum blei delt om lag midt på medan Nordnes og Nygård blei verande i
den gamle. Frå Laksevåg og Årstad var det ingen som flytte ut. For Årstad ville det vere om
lag same avstand til den nye som den gamle.
Argumentet med lange avstandar
kan såleis sjå ut til å ha ei viss tyngde. Men
kvifor var det så mange som 7 stykke som
heller ville halde fram med å gå den lange
vegen frå Sandviken og inn til Nøstet? Og
kvifor var det så mange som 10 (på Nordnes) som heller ville gå ein lengre veg til
kyrkja ved å bli med i den nye kyrkjelyden?
Det kan sjå ut som om dei som opphavleg kom frå Sandviken også gjekk over i
den nye kyrkjelyden. Det var nesten ikkje
nyrekruttering derifrå i perioden. (Tabell
15). Nordnes/Sydnes hadde derimot ein Figur 5
markant vekst. Det får ein til å undre seg over om bydelen Nøstet var for framand for dei frå
den andre sida av Vågen? Var det ein form for bydelspatriotisme som slo ut, eller hadde det
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med klasseidentifikasjon å gjere?
Den nye forsamlinga kunne sjølvsagt ikkje velje og vrake mellom høvelege lokale i
det geografiske sentrum for buområdet til medlemene. At ein tok i bruk Domkirkeg. 2 då det
synte seg at dette var ledig i 1890, er heilt forståeleg. Det var sikkert lettare å finne eit lokale
i sentrum enn lenger ute mot Sandviken. Flyttinga vidare til Ladegårdsgaten 8 var såleis logisk om motivet var å kome så nær buområda ein kunne. Her vart også
kyrkjelyden verande dei neste 20 åra fram til 1916.
Men forklaringa på at ein deretter flytte tilbake til sentrum var:
«Imidlertid har tanken om å få et kirkehjem nærmere byens centrum efterhvert vokse sig frem i manges sinn, og da det i 1916 lykkes å få solgt kapellet i Frelsesarmeen, var det første skritt tatt.» (Centralkirken 50 år: 10)
Etter 20 år skulle ein kanskje ha venta at lokalpatriotismen hadde
festa grepet om plasseringa i Ladegårdsgaten. Det ser ikkje ut til å vere
rett. Nokre personar hadde tankar om å flytte tilbake til sentrum på eit tidlegare tidspunkt om dei hadde kunna blitt av med lokalet dei alt hadde. Ein
av dei aktive i prosessen med å få kyrkja tilbake til sentrum, var møbelhandlar P. Larsen. Han kjøpte tomta der kyrkja ligg i dag, for eiga rekning.
Først seinare vedtok kyrkjelyden å byggje kyrkje der. (Centralkirken 50 år:
10-11)
Peder Larsen frå Balestrand vart medlem i 1882 – i den opphavlege
kyrkjelyden. Han vart då kalla slaktersvenn. I 1890 melder han seg ut saman med dei som skipa den nye «2den Menighed». På det tidspunktet blei
han kalla «gesell». I Bergen stod dette for ein rekneskapskyndig medarbeidar hjå ein handelsmann. (Store Norske Leksikon: http://www.snl.no/
article.html?id=564560&o=1&search=gesell) I folketeljinga frå 1900 vart
han registrert som «snedker og handelsborger». Han var møbelhandlar.
Peder Larsen hadde «gründeren» sin energi og handlekraft. Om
han var ein av drivkreftene bak etableringa av den nye kyrkjelyden, veit vi
ikkje, men ein kan ikkje anna enn å undre seg over det markante tiltaket
som kom ved kjøpet av tomta i 1916. Hadde han og nokre andre eigentleg
eit ønske om heller å halde til i sentrum?
I ettertid er det ikkje vanskeleg å sjå at flyttinga til sentrum strategisk sett har vore ei framtidsretta handling. Men var resultatet også det eigentlege målet med prosjektet som tok til kring 1890? I så fall hadde ein kome til ein aktverdig del av byen.
Dei to kyrkjelydane hadde om lag same sosiale profil i 1890. «Første Menighed»
hadde nokre fleire frå det lågaste klassane
og «Andre» nokre fleire fagutdanna,
meistrar og sjølvstendige næringsdrivande. (Figur 5) I 1900 kan vi ikkje skilje
mellom kyrkjelydane (Tabell 16) men
sjølv om fleirtalet framleis var arbeidsfolk, hadde kode 2 auka monaleg.
Tanken om ein sosial oppdrift hjå
metodistar på grunnlag av strev og nøysemd, ser ut til å ha noko for seg. Ideolo22.10.2009
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gisk skulle samfunnsendringar skje
ved at den einskilde endra livet
sitt. Endringane hjå den einskilde
kom av det nye livet i Kristus.
Slik sett går metodismen
inn i biletet som er skapt av vekking som uttrykk for moderne individualisme. (Seland 2006: 62) Det
kan også forklare at det er vanskeleg å finne tette band mellom metodismen i Bergen og sosialistisk
arbeidarrørsle. Ein kan nok finne
individ som har hatt slike sympatiar, men kyrkjelydane har ikkje
vore nokon base for fagorganisering slik ein finn døme på i England. Britiske Labour vedstår seg
denne arven den dag i dag og refererer sitatet om at «Labour owes
more to Methodism than Marx».
(http:/www.labour.org.uk/faith)
Tanken om å endre strukturelle tilhøve gjennom organisert innsats, ser ikkje ut til å ha hatt
særleg rom i bergensk metodisme.
Haldningar til sosialismen kjem vi tilbake til.

4. Venskap
Hassing såg ein form for automatikk mellom arbeidarklassen og metodismen. Vi har
sett at arbeidarklassen framfor nokon klasse dominerte metodistkyrkjelydane i Bergen. Samstundes var medlemstalet lite i høve til den totale mengda av arbeidarar i byen. Automatikken kan vi såleis vanskeleg halde fast ved, men det må vere ein eller annan forbindelse mellom dei to.
Det er ikkje mogeleg å avgjere om det kan ha vore opphoping av metodistar ved nokre arbeidsplassar, men med mange handverkarar som kan ha arbeidd sjølvstendig eller hos
ein arbeidsgjevar med få tilsette, er det heller ikkje sikkert vi hadde fått signifikante utslag.
Tabell 17 synar samanhangen mellom bustad og yrke hos metodistane i perioden
1879-1891. Fagarbeidarar(kode 5) og ufaglærte (kode 6) budde hovudsakleg på Nordnes og
på Sandvikssiden. Det underlege var likevel at Skuteviken var så svakt representert. Området
burde ha eit godt potensiale slik Torvanger omtalar det. (Torvanger 2000: kap 3.2)* Vi må
heilt opp i Eidemarken for å finne ein koloni på same storleik som i Sandviken. På same vis
er det underleg at Fjellet hadde så markert mange fleire enn Skansen.
På Nordnes er fordelinga meir jamn mellom bydelane. Strandsiden skil seg ut med
lågare representasjon, men det kan forklarast med at området var dominert av handelshus.
Verftet hadde også ein uventa låg kontingent. Verftet høyrde for det meste til rode 5 og
Bjørndal si undersøking syner at det etter tilhøva budde få handverksveinar her, men relativt
fleire meistrar. (Bjørndal 1999: kap 5.3) Om lag halvparten var arbeidarar/dagarbeidarar eller tenarar/dreng/kokke. Verftet var svakt representerte i metodistkyrkjelyden. I Nøstetområdet derimot var det ei gruppe med tenestejenter som høyrde til forsamlinga i Skottega22.10.2009

51

Thor Bernhard Tobiassen: Metodismen i Bergen 1879-1914

ten.
Medlemene fordelte seg altså ujamt på ulike bydelar og ikkje i samsvar med yrkesfordelinga generelt i bydelen. Ei rimeleg forklaring på dette kan vere at metodistar bad med
seg naboar og vener til samlingane.
Sosiale relasjonar som var i ferd
med å bli etablert på lokalplanet
der ein budde, kunne førast vidare
og inn i den delen av livet som vart
levd i kyrkjelyden. Då hadde ein eit
endå breiare fundament for fellesskapet.
Tabell 18 syner samanhengen mellom fødestad og kvar ein
budde i byen. Her fanst det ikkje så
mange konsentrasjonar som mellom yrke og bustad. Det høgaste
talet er 5 metodistar frå Sogn som
budde på Nygård, og 5 frå Sogn
som budde i Fjellet. Sogn er likevel
eit så stort område at individa kan
ha vore fødde langt frå kvarandre.
Fødestaden ser difor ikkje ut til å
ha spela nokon særleg rolle.

D.

ALIENASJON

Dei første metodistar var unge menneske som hadde flytta frå distriktet inn til byen.
Nokre slo seg ned der og andre var på veg vidare anten i Noreg eller til USA. Dei fleste kom
frå kystdistrikt som også rekrutterte til Bergen Indremisjon. Metodistane var arbeidarar og
handverkarar. Mykje tyder på at dei hadde svakare ressursar enn dei som sokna til Indremisjonen.
På heimstaden var gjerne husandakten ein del av det kulturelle innslaget. I nokre heimar reflekterte det også kontakt med vekkingstradisjonen. Kyrkja hadde dei fleste eit meir
distansert tilhøve til. Då desse kom til byen, hadde dei ingen sterke band til Statskyrkja og
mykje tyder på at den ortodokse, pietistiske vekkingsforkynninga fekk mange til å streve
med å finne seg til rette i livet.
Vekkingskristendomen som ein også fann i indremisjonen, var basert på det personlege ansvar og at dei personlege overtydingane til slutt var dei som avgjorde. Desse haldningane bar i seg ein kime til å skape avstand mellom presteskap og lekmannsverksemd.
(Langhelle 2006: 111) Framandgjeringa i høve til kyrkja, var ein del av vekkingskristendomen sine konsekvensar.
Samla sett var det ei rekkje element som gir oss grunnlag for å forstå metodistane i
Bergen på slutten av 1800-talet som drivne av anomi. Kva det var ved metodismen som gjorde at særleg arbeidarar vart trekte dit, og kvifor ikkje fleire i same situasjon kom til, blir ein
del av den vidare analysen.
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V. METODISME - TEOLOGI OG ORGANISASJON
Metodistkirken i Norge hadde eit mål om å skape eit heilagt folk i Noreg. Å tale
Guds Ord slik at det førte til omvending var ei høgt prioritert oppgåve, men mandatet hadde
ei vidare ramme. Det handla også om sakramentsforvalting og oppseding. (Discipline 1876
§167)* I det låg ei totalforståing av å ville vere ei kyrkje.
Mange rotlause ungdomar frå kyststrok som vi kan klassifisere som arbeidarar i byen,
vart dregne mot metodismen, men slett ikkje alle. I dette kapittelet skal vi undersøke kva det
kan ha vore ved metodismen som interesserte menneske med ein slik bakgrunn. Hovudfokuset blir på forkynning og teologi samt arbeidsmåtar og organisering.

A.

METODISTISK FORKYNNING

Referansematerialet for hovudpunkt i metodistisk forkynning i Bergen i perioden
1879-1914 er henta frå personar som anten var pastorar i Første Metodistkirke eller som
budde i Bergen som tilsynsmann.
Strømme af Naade er ei samling preiker som kom i 1897. Her finst den einaste preika
av Lars Petersen som har vore tilgjengeleg. Kor representative desse har vore for forfattarane, er det ikkje mogeleg å vurdere. Pastor Johan Henrik Johnson (Vogt) (1837-1896) fekk
nokre av talane sine nedskrivne og utgjevne i bokform av Waldemar Mortensen i Chicago i
1880. (Johnson 1880) Johnson var ein markant forkynnar og brukte ein relativt «agressive
stil». Johnson som var fødd i Etne i Sunnhordland, var tilsynsmann mellom 1884 og 1888
med sete i Bergen. (Strømme af Naade 1897:364ff)
I 1912 gav Johs. A. Wiel ut ei bok som han kalla «Udkast til Predikener». Her gav
han skisser til tolking av tekster og korleis ein kunne nytte desse i forkynninga. I tillegg finst
det nokre småskrifter av J. Thorkildsen(1853-1938), Anders Olsen og Martin Hansen.
Å forkynne evangeliet var å stille mennesket på val: «Menneskene måtte personlig
tilegne seg evangeliet i tro, ellers var det i virkeligheten til ingen nytte.» (Hassing 1991: 63)
Det fanst ingen gråsoner i tilveret. Anten var ein for eller så var ein imot. Anten var ein innafor eller så var ein utanfor. (Strømme af Naade 1897: 146ff) På dette området hadde ein mykje felles med indremisjonen si vekkingsforkynning. Men særleg dei som høyrte til den haugianske tradisjonen meinte likevel at metodismen tok for lett på spørsmålet om frelse. For
haugianarane var frelse ei alvorleg sak som det tok tid å streve seg gjennom. (Oftesatad: Resepsjon)
Den vestlandske utgåva av indremisjonen var påverka av Rosenius og nyevangelisme. Metodisten Thorkildsen (Thorkildsen 1891: 7-8) reserverte seg mot ei tolking av nyevangelisme som han definerte som fordi «Kristus har ved sin Opofrelse, Lidelse og Død
udslettet al Verdens Synd», ville det vere nok å tru utan ei omvending. Denne definisjonen
av nyevangelisme galdt ei gruppe på ytre fløy (Seland 2006:76), medan ein breiare definisjon som oftast var i bruk, ikkje var så langt unna metodismen. (Hassing 1980: 61) «Kom
som du er» vart ofte brukt som karakteristikk av rosenianarane og nyevangelismen og signaliserte mindre strev og møye i omvendingsprosessen. Vi anar kan hende litt meir av alvoret i
metodismens: «There is only one condition previously required of those who desire admission into these Societies, ”a desire to flee from the wrath to come, and to be saved from their
sins.”» (Discipline 1876 §31)
——
* Ein ordinert eldste hadde følgjande plikter: «1. To administer Baptism and the Lord’s Supper, to solemnize
Matromony, and to conduct divine worship. 2 To do all the duties of a Travelling Preacher.»
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Hassing karakteriserar metodistisk forkynning som modernistisk ved å bruke omgrep
som: «… confident, convictional, individual, voluntarist, and emotive…» Gudstenestene
var: «serious without being sombre, informal, emotional in tone, with allowance throughout
for spontaneity, the moving of the Spirit.» (Hassing 1980: 214-215)

1. Omvending - Erfaring
Målet med forkynninga var at menneske skulle få ei åndeleg erfaring som ein gjerne
kunne tidfeste og som ein kalla ei omvending. Omvendinga skulle føre til eit nytt liv med
etiske og moralske konsekvensar. For å få fram ei slik oppleving, vart det brukt eit språk
som fokuserte på at ein måtte ta standpunkt – nå: «Læser! Dette Spørgsmaal er til dig. Afvis
det ikke, jeg beder dig. Det er alvorligt. Det er af høieste Vigtighed. Det gjelder Liv eller
Død for dig. Nu, er du frelst? ”Ja” eller ”Nei”, hvad er Svaret?». Presset vart ikkje mindre
ved at det blei truga med helvetet. (A. Olsen 1885)*
Welhaven karakteriserte metodistmøter i Stavanger for å vere prega av «hyl og
skrik». Nokre som var på møta til Anders Olsen, meinte at dette ikkje stemte, men det kan
det ikkje vere tvil om at Olsen visste korleis han skulle leggje eit visst press på tilhøyrarane.
Det var slikt språk som gav opphav til å bli kalla svovelpredikantar (E. Hansen 1973: 156),
og ei oppleving av «urgency» som Hassing kalla det. Metodismen fekk ord på seg for å vere
kjensleprega. (Hassing 1980: 62)
Denne tonen vart meir avslipen utover på 1890-talet, men det var dei som meinte at
det var grunnen til at metodismen ikkje hadde same vekst. (E. Hansen 1973: 156) I følgje
Arne Hassing var den pågåande, direkte forkynninga noko nytt i norsk tradisjon og som metodismen var åleine om langt inn i 1880-åra. (Hassing 1980:63)
Ein del av preikene var ikkje like aggressive og suggererande i forma. I staden la ein
vekt på argumentasjon. Det skulle vere ein logisk samanheng mellom momenta og bodskapen skulle overtyde. Det ein meinte var udiskutabelt historisk, var viktig å ha som utgangspunkt. (Strømme af Naade 1897: 77-87 og 146-154) Her var det som om talaren ønska å leve
opp til og å tale inn i ei tid som elles var prega av å leggje vekt på vitskapleg argumentasjon.
Ved å gjere omvendinga til ei erfaring vart Gud ein som handla i det konkrete. Opplevingane markerte eit skilje som kunne tidfestast slik ein tolka John Wesley si oppleving i
Aldersgate Street 24. mai 1738 kl. 2045. (Heitzenrater 1995: 80) Kjensla av å vere utan samanheng og rotlaus kunne svekkast av å vere akseptert av Gud og av å ha blitt ein del av ein
meiningsfull samanheng. Livet kunne ta til.

2. Omvending – skaping
Dei aller fleste preikene tok utgangspunkt i at mennesket var ein syndar og måtte omvende seg og bli frelst. Dette var ikkje noko ein kunne få til av seg sjølv, men det kunne skje
ved Den Heilage Ande. (Strømme af Naade 1897: 84)* Gjennom Guds inngripen skjedde det
ein overgong til eit nytt liv.
Syndefallet var eit brot mellom Gud og mennesket, men som John Wesley understre——
* «Dersom det ikke er ”Ja” maa det være ”Nei”. Og dersom det er ”Nei” - dersom du ikke er frelst—o, hvor
stor er da ikke Faren bestandig—Dag og Nat, Søndag og Ugedag! Ethvert Øieblik hænger du som om det var
over Helvedes Rand! Gud holder dig fra at gaa ned i Helvedes Pøl. Han ønsker at have Barmhjertighed med
dig; han er villig til at frelse dig til det yderste. Derfor har han været taalmodig og overbærende med dig; men
dersom han trækker sin Haand tilbage et eneste Øieblik, saa er du i Helvede!»
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ka var Guds første reaksjon at han spurte etter Adam: «This enquiry after Adam may be looked upon as a gracious pursuit in order to his recovery.». (Notes OT: Gen 3:9)Guds forutgåande nåde fekk Gud til å søkje etter mennesket for å frelse det. Men ved å kople Guds
nåde til forteljinga om hendinga i Paradis, vart det også laga ein sterk link til skapingsperspektivet. (Meistad 1992: 66) «Den same Skabermagt, som engang skabte Verden, og den
same Kraft, som engang opreiste Kristus fra de døde, maa til for at gjøre et Guds Barn af en
død Synder og Satans lænkebundne Slave. Derfor kaldes en gjenfødt Sjæl en ”ny Skabning.”.» (Strømme af Naade 1897: 148)
Gud skapte noko nytt gjennom ein ny fødsel som førte inn i eit nytt liv både her på
jord og i det framtidige Guds Rike. Overgongen mellom å vere «død» og å bli «levande» var
mogeleg gjennom «Troens Blik paa det af Gud forordnede Middel» dvs Jesu død på krossen.
Denne trua leia i neste omgong til at ein fekk eit indre «Vidnesbyrd» der ein visste at ein var
levande. (Strømme af Naade 1897: 151-153)

3. Rettferdiggjering, ny fødsel og nytt liv
Slik John Wesley tolka Rom 4,5, var rettferdiggjering det Gud gjorde for mennesket
gjennom Jesu død på krossen. (Wesley 1872: Sermon 5) Det var ei domshandling for ein
himmelsk domstol. (Meistad 1992: 86) Fordi Jesus blei dømt i staden for mennesket, kunne
ein bli fødd på ny. Stundom kunne denne fødselen omtalast som hos Johnson: «Tro paa den
Herre Jesus Christus, og han skal lyse for dig. Der skal tændes en Gnist i dit Hjerte, som skal
vorde til en flammende Ild, en straalende Herlighed. Der skal blive Lys, hvor der før var
Mørke. Christus skal lyse for dig...» (Johnson 1880: 14) Det erfarbare og konkrete vart
skildra med stor innleving.
Metodistisk lære om rettferdiggjering vart ikkje sett på som kontroversiell i følge
Anders Olsen: «Hvad Læren om Retfærdiggjørelsen ved Troen alene og Gjenfødelsen ved
den Helligaand angaar, skal vi ikke heller optage Plads for Fremstillingen, af hvad vi lærer
om den, … da der imellom Methodistkirken og Statskirken ikke hersker nogen særlig
Forskjel i Opfattelsen herom…» (Olsen 1902: 23)
Den nye fødsel skulle føre over i eit nytt liv. Den delen av frelsa vart kalla heilaggjering og vart sett på som «et fortsat Naadeværk; ”Sjelens fortsatte Renselse frå den iboende
Synd og det nye Menneskets Tilvækst i Naaden”». (Olsen 1902: 41) Først og fremst var dette ei endring som skulle føre ein syndar «til å bli et menneske som er likedannet med Guds
bilde og fylt av Guds kjærlighet og fred.» (Meistad 1992:93) Slik sett blei Guds skaparmakt
som frelsa syndaren også den makt som gjennom frelsingsprosessen gjenreiste mennesket til
det Gud hadde tenkt i utgangspunktet.
I USA var metodismen sterkt involvert i og til tider leiande innan heilaggjeringsrørsla
på 1800-talet. Denne rørsla endra teologisk plattform frå ei Wesleyansk, Kristologisk sentrert og til ei med pneumatologisk språk. Det er påvist kontakt mellom denne rørsla og personar som Ole Peter Petersen, Martin Hansen og Thomas Ball Barratt. (Meistad 1994: 14-16,
179 og 259)
Heilaggjeringsrørsla gjorde den nye fødselen kriseprega: «In the salvation of the human soul, including the new birth, and in a subsequent work in the heart, a crisis, wrought by
——
* (Martin Hansen): «Menneskene skal siger Petrus, give Agt paa dem [Profetierne om Jesus], indtil Dagen
frembryder, og Morgenstjernen fremstraaler i deres Hjerter—indtil det aandelige Lys oprinder, saa Sjælen ved
en levende Tro kan anamme Jesu Kristi Aand i Hjertet. Denne Ands Gjerning i det han gjenføder, helliger og
frelser Sjælen, er det kronende Vidnesbyrd om Evangeliets guddommelige frelsende Magt.»
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faith, whereby the heart is cleansed from all sin and filled with the Holy Spirit.» (Meistad
1994:77) For Wesley vaks trua etter kvart fram og frelsa hadde preg av å vere meir prosessuell enn punktuell. (Maddox 1994: 125-126,145)
Den kriseprega forkynninga farga nok mange av dei norske metodistpredikantane, og
kom også til uttrykk i Johs. A. Wiel si bok Korte Udkast til Predikener som kom ut i 1912.
(Wiel 1912:7, 9 og 37)

4. Den heilage Ande
I John Wesley si forkynning hadde Den heilage ande ein sentral plass. Den heilage
Ande blei given i det ein blei gjort rettferdig: «for they all ‘received the Holy Ghost’ when
they were justified.» (Wesley 1770) I heilaggjeringsrørsla i USA utvikla det seg eit syn om
at åndsdåp og «entire sanctification» var identiske og at desse var opplevingar som kunne
kome seinare enn den nye fødsel. Såleis fekk opplevingar som ein kunne tolke som dåp i Anden, ein meir framståande plass hos ein del metodistar på slutten av 1800-talet enn dei hadde
hatt i eldre metodisme. (Meistad 1994: 86)
Martin Hansen bruka uttrykk som «Guds Kraft» og «Guds Ånd» for å adressere grunnen til at noko hende (Hansen 2006)*, men han refererte også til hendingar som kan tolkast
som ei særleg velsigning av Anden. (Meistad 1994: 144) Kontakten mellom amerikanske
kristendomsuttrykk med vekt på andelege erfaringar hadde også lutheranar som Albert Lunde og Sigbjørn Modalsli etter opphald i USA. (Meistad 1994: 260 og 262)
Kor stor vekt dei ulike prestane la på å omtale Den heilage ande, varierte nok. I Johs.
A. Wiel sine preiker og skisser finst det få spor etter ein slik karismatisk tanke. For han var
det viktigare å framheve Kristi verk (Wiel 1912: 6, 10-12, 24-25 og Strømme af Naade 1897:
440ff)Både hos Bernt Jørgensen (Strømme af Naade 1897: 201) og Joh. H. Johnson var den
heilage Ande ein del av vokabularen. (J.H.Johnson 1880:133-134)
Det er inn i ein slik samanheng vi må forstå Thomas Ball Barratt. Han var ein av dei
leiande metodistar kring hundreårsskiftet. Han levde i ein forkynnartradisjon som la vekt på
omvending, endring av livsførsel og lengsel etter åndeleg kraft. Det var med denne ballasten
han kom til USA for å samle inn pengar til det sosiale prosjektet sitt i Kristiania. I USA opplevde han dåpen i Den heilage ande og talte i tunger. Det var nok eit heilt naturleg steg vidare frå der han alt var.
Barratt og Metodistkirken i Noreg valte å gå kvar sin veg. Det var likevel ikkje på
grunn av forkynninga om den Heilage Ande si kraft dette skjedde. Tvert om var det fleire
metodistpastorar som tok vel imot Barrat då han kom tilbake. Mange støtta han og opna preikestolen for han. Den største vansken for norske metodistar var nok vektlegginga av tungetalen. I tillegg vart det tydelegare og tydelegare at Barratt eigentleg hadde eit syn på kyrkja
som var vanskeleg å godta for Den Biskopelige Methodistkirke. (Meistad 1994: 170)

5. Det nye livet i Kristus
Metodistane si heilaggjeringslæra vart omstridd i Noreg. Pietismen brukte heilaggjering meir og meir i retning av moralisme. (Meistad 1994: 224) Samstundes kunne ein høyre
metodistar snakke om Kristelig Fuldkommenhed om lag som eit synonym. (Olsen 1902: 41)
Lars Oftedal gjorde dette til ein av viktigaste innvendingane han hadde mot metodismen.
Her peika på ein disputt mellom John Wesley og grev Zinzendorf. (Oftedal 1875: 11-12)
Den syndfrie tolkinga var noko John Wesley etter kvart distanserte frå. (Olsen 1902: 46-47)
J. H. Johnson (Johnson 1880: 116ff) og Anders Olsen (Olsen 1902: 41ff) la vekt på
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at det nye som ein kristen kan vitne om å ha fått gjennom omvendinga, var fullkome. Mennesket kunne framleis synde, men det nye livet som var i ein , kunne vokse og utvikle seg og
ta større plass. I moderne tid har Maddox sagt det på denne måten: «The second dimension
of sanctification evident in Wesley’s mature descriptions is precisely our gradual spiritual
recovery of the likeness of God following the New Birth.» (Maddox 1994: 177)
Det nye livet skulle vere annleis enn det ein hadde levd før, både åndeleg og etisk.
(Hassing 1980: 66-67) Åndelege hadde ein funne fred med Gud og ein var sikker på at ein
var Guds barn. Det var dette Jens Johannessen frå Manger fortalde: «paa den Tid var [det]
mer sjeldent iblandt de lutherske Venner, at de eiede en sikker Troesforvisning om at de var
Guds Børn». (Strømme af Naade 1897: 583-584) Det haugiansk, pietistiske miljøet som
«foreskrev en lang og smertefull vei mot omvendelsen og frelse», hadde vanskar med at ein
kunne vite at ein var frelst. Det var svermerisk. (Seland 2006: 76)
I henhold til Max Weber var dei etiske utslaga eit resultat av at religiøst basert livsførsel vart systematisert kring integrerande verdiar. (Hassing 1980: 68) Slike integrerande
verdiar kom frå meir generelle reglar som 1) Ikkje gjer noko vondt, 2) Gjer alt mogeleg godt,
3) Bruk alle Guds nådemiddel. Desse tre reglane hadde røter tilbake til John Wesley sine
«alminnelege reglar». Målet var at dei skulle endre «det naturlige mennesket» til eit Guds
barn som levde av og strekte seg mot Guds kjærleik. (Hassing 1980: 68)
Frå dei alminnelege reglar vart det utarbeidd meir spesifikke reglar: Ein skulle ikkje
bruke og selje alkoholhaldige drikkar. Ein skulle halde kviledagen heilag. Ein skulle ikkje
stifte gjeld utan at ein hadde rimeleg grunn til å vente at ein kunne betale tilbake. Ein skulle
ikkje nyte noko ein ikkje kunne nyte i Jesu Kristi namn. Korkje teater, dans, lotterispel eller
veddelaup kunne aksepterast. Litteratur og musikk skulle vere slik at det auka kunnskapen
og kjærleiken til Gud. Banning og villeiande forretningsmetodar skulle ein halde seg borte
frå. (Hassing 1980: 69) Reglane var ikkje statiske, men kunne endrast. Likevel var det ikkje
til å unngå at dei sette seg og virka legalistisk. (Hassing 1980: 68-69)
Metodistars motstand mot alkoholen var velkjend og fleire metodistpredikantar var
aktive i fråhaldsrørsla. Anders Olsen kom til Sandnes som deltakar i generalmøtet for Totalavholdsforeningen i 1872. Det blei inngangsporten til å skipe kyrkjelydar i Sandnes og Stavangerområdet. (Skarung 1983: 4)
For at ei omvending skal føre til vedvarande endring seier P. Berger at mennesket må
organisere livet sitt i høve til det omvendinga har som konsekvens. (Hassing 1980: 66) Klassemøta, kyrkjelydsfellesskapen og pastorane si overvaking markerte grensene for kva som
var mogeleg og kva som ikkje gjekk an. Det vart øvd menighetstukt ved at medlemer vart
utelukka av ulike grunnar. Nokre kunne bli utelukka og tekne opp att på ny fleire gonger. I
det materialet eg har arbeidd med, blei dei fleste utelukka i den tidlege perioden. Fram til
1884 var talet stigande med 5 dette året. Seinare var det fleire år utan og elles ein eller to.
Det er mogeleg at ein kan tolke dette som eit uttrykk for den generelle endring i metodismen
som kom kring slutten av 1880-talet. Sanksjonar av denne typen vart mindre brukte og klassemøta missa posisjonen sin som soisaliserande og kontrollerande faktor.
Mange av dei som opplevde menighetstukt hadde alkoholproblem. Ei bortvising fekk
nokre til å ikkje kome tilbake, medan andre kom att og skulle freiste på ny. Wiel var ein som
i alle fall reflekterte over korleis slike reaksjonar frå kyrkja si side kunne opplevast av den
det råka. (Wiel 1937: 28-29)*
Slike klåre rammer kunne vere ei drivkraft til å endre livssituasjonen. Mange som
greidde å få kontroll over alkoholbruken, fekk også ein annan økonomisk situasjon for seg
og familien.
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Pamflettar og traktatar som tok opp åndelege spørsmål eller tema av etisk karakter,
vart nytta i evangeliseringa. (Heggøy 1970: 32 og Jørgensen : 7) Slik litteratur var godkjend.
Men skjønnlitteratur saman med bøker som tok opp tema som stilte spørsmål ved rett tro,
hadde vanskar med å bli aksepterte. Laura Barratt fortel frå barndomen sin om haldningar
som nok blei forsterka etter eit langt liv i pinserørsla. Ho fortel om mora si innstillinga: «Noe
som luktet av og bar navnet roman eller novelle, var helt forbudte saker. Det var vel ytterst
sjelden at en slik bok fant veien til vårt hjem, og kom den der så var ordet ”roman” på titelbladet nok til å ekspedere den ut av huset i en fart.» Men ho legg også til: «Jeg tror denne
strenge boksensur har vært til gagn for meg gjennom hele mitt liv. Min mann var også enig
med meg i dette. Vi ville ikke i vårt hjem ha noe i bokhyllen som ikke den Herre Jesus kunne åpne og være tilfreds med.» (L. Barratt 1946:16-17)
Lidingsmotivet eller «ideen om den troendes martyrium»prega haugianismen i kjølvatnet av Hauge si fengsling og motstanden frå kyrkja. Denne antimoderne sida ved rørsla
fekk også utslag i grupperingar som reserverte seg mot alt avvik frå genuint lutherskpietistisk tradisjon, og kom av motstand og forfølging, men kunne også forankrast i bibelsk
materiale både gammeltestamentleg domsforkynning og nytestamentet si skildring av apostlane sine liv. (Oftestad: Resepsjon)
Lidingsmotivet har nok vore i bruk i forkynninga som trøyst for vanskar og motgong
kristne opplevde, men ingen metodistpredikant vart fengsla for si verksemd sjølv om ein del
møtte mykje motstand frå ulike hald. Lidingsmotivet som bakgrunn for isolasjonistiske tendensar er det vanskeleg å få auge på. At verksemda til tider kunne verte oppteken av å dyrke
det åndelege, indre liv og kan hende ikkje fungere like opent ut mot utanforståande, hende
nok. Men grunngjevinga låg så langt eg kan sjå ikkje i tanken om å vere forfølgd. Det var
stort sett ei mykje meir optimistisk tone som understreka «Den kristne Tro’s faste Grund».
Frelse var å gå frå døden til livet, og var ei «stor Vinding». (Strømme af Naade 1897) Vindinga var ikkje bare knytte til det som skulle skje ein gong i framtida, men i eit betre liv alt
her.
Eskatologiske tema blei brukte, men ikkje for å gi ei løysing på «denne verdens jammerdal». Dei skulle få fram alvoret om at det var viktig å omvende seg nå og kor grufullt
helvetet ville kome til å bli. (Strømme af Naade 1897) Overdriven vekt på himmellengt har
eg ikkje funne i mitt materiale.

6. Dåp og nattverd
Martin Hansen meinte at det lutherske dåpssynet var ein av hovudgrunnane til at han
ikkje kunne vere lutheranar. (Hansen 1890) Dagboka hans kan tyde på at problemet først
dukka opp etter at han kom i kontakt med metodismen og ikkje som drivkraft til å søke metodismen. (Hansen 2006)* Hovudinnvendinga mot det lutherske dåpssynet var «at den virka
”Syndernes Forladelse”». (Hansen 1890: 7)
Dåpen kunne ikkje i seg sjølv virke til at ein blei fødd på ny, men den var eit «Tegn
paa Gjenfødelsen.» Ein vart døypt fordi det nye livet alt var til stades. Det sakramentale vart
ikkje definert som «Kjendemærker eller Tegn paa de kristnes Bekjendelse», men «meget
——
* «Jeg nevner dette for å påpeke den feil vi ofte gjør oss skyldige i, når nogen faller i synd eller i overilelse tar
sine attester, at vi da lar dem gå sin egen vei. Jeg tror at disse venner nettopp har bruk for vår kristelige sympati
og hjelp. Kristian som så ofte hadde sagt: ”Jeg har syndet, men nu er det bra.” Og mange sa om han: ”Det har
vi hørt så ofte og det tror vi ikke mere på. Ved Guds forbarmende nåde og ved kristne venners kjærlighet og
overbærenhet, stod han til sist og gikk lykkelig hjem til Gud. Glem ikke dette.»
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mere sikre Tegn paa Guds Naade og Velvilje.» Sakramenta reflekterte ein åndeleg røyndom.
Grunnlaget for dåp var at det hadde skjedd ei forsoning mellom Gud og mennesket og at
mennesket trudde på Kristus. Fordi «Kristus ved sin Død gjorde Forsoning for hele Slægten,
og at ved denne hans Forsoning er ”… Retfærdiggjørelse og Liv kommet over alle”», var
generell og galdt alle menneske også barn. Barns tru blei grunngjeve slik: «Og da vi nu ligeledes maa tro ifølge Skriftens Vidnesbyrd, at de smaa Børn staar i samme Naadesforhold til
Gud formedelst Kristi Forsonings umiddelbare Velsignelser, som den vaksne Person indtager ved Troen, saa følger deraf, at Børn er rette Gjenstande for den kristelige Daab.» (Olsen
1902:25-34) «Å stå i same Naadesforhold» må ein forstå som å vere under den førebuande
nåden. Slik omgrepet «tru» vart brukt på den tid, hadde det nok meir preg av ein menneskeleg aktivitet enn av eit tillitsforhold.
Nattverden vart avgrensa både mot det katolske og det lutherske synet ved å seie at
metodistisk nattverdsyn korkje var transsubstans- eller konsubstansiatorisk.
«[Methodistkirken] tror paa en virkelig Tilstedeværelse af Kristus i Nadveren, og at de
troende nyeder Kristi Legeme og Blod sakramentalt … paa en aandelig og himmelsk Maade.» Dei synlege elementa representerte ein åndeleg realitet og kvilte på ein guddommeleg
autoritet der dei var ei vidareføring av omskjeringa og påskemåltidet. (Olsen 1902: 34-35)
Nattverden var for den som trudde, men ikkje konfesjonsbunden. Det var difor
uproblematisk å gi nattverden til ein truande som ikkje var metodist, men dersom ein alkoholisert metodist sprakk, kunne han utestengjast frå måltidet. (Wiel 1937: 28-29)

7. Det nye livet - som metodist
Unge menneske i ein sårbar fase av livet der ein søkte etter orden i det kaotiske og ei
forståinga av seg sjølv som viktig og verdsett, fann ein del svar i metodistisk forkynning.
Verda var delt i to der synda rådde i den eine delen og Guds nåde i den andre. Ved ei omvending kom ein over frå synd til Guds nåde. Ved å oppleve omvendinga som ei kraftfull indre
hending og ved at omverda stadfesta dette som Guds inngripen, kunne ein vite at ein var
frelst og høyrte til i Guds nåde. Guds nåde var med den frelste kvar einaste dag i eit liv som
hadde som mål å vere slik Gud ønska det skulle vere. Etiske kodeksar var ei hjelp til å vite
om ein levde rett eller ikkje. Livet innafor slike rammer gjorde ikkje at ein kunne krevje
Guds nåde, men var eit resultat av at Gud budde i ein. Gjennom det heile kunne ein lite på
Gud og hans Andes kraft. Verda vart forståeleg og handterbar. Det ein ikkje makta sjølv,
hadde Gud hand om. Vegen inn i dette livet var enklare enn hos haugianar-johnson tradisjonen.
Det teologiske innhaldet i forkynninga var berre ei side ved metodismen. Like viktig
var kan hende den innpakkinga det heile fekk i form av møte- og preikeform. Dessutan høyrte slike element heime i ein større heilskap av det totale aktivitetstilbodet som livet i ein kyrkjelyd var bygd opp kring. Det var nok denne totaliteten som gav metodismen ei modernistisk form.

——
* Dagboka vart skriven frå 1859 men han vart medlem av Metodistkirken i 1857. Tida før 1859 er retrospektivt
framstilt.
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B.

ARBEIDSFORM

1. Gudstenester og møter
Lars Petersen annonserte det første møtet sitt i Bergen som «Prædiken. En
Tilreisende fra Krsitiania prædiker i Olsen og Findsens Store Sal, Domkirkegaden, Fredag
Aften kl. 7.» (Bergens Tidende 30.1.1879) I byrjinga var det møter med tale, song, lesing frå
Bibelen og frie vitnemål frå møtedeltakarane, han hadde som hovudaktivitet. Det var gjerne
eitt eller to møter på søndagen og eitt eller fleire på vekedagar. Av og til kunne det kome
andre predikantar på besøk og halde møteaksjonar over fleire dagar. (Jørgensen: 8)
Talen var ein svært viktig del av møta og ein god del predikantar la ned ein del arbeid
i å utforme denne. Fleire førte nøye notat om kva for skriftstader dei hadde brukt som utgangspunkt og kva for hovudmoment dei hadde lagt vekt på. Nokre utforma ein fulltekst,
men mange greidde seg nok med hovudmoment. Framføringa skulle helst vere minst mogeleg akademisk og det umiddelbare, intuitive og frie var idealet. Kveldsmøta kunne vare lenge
alt etter som ein fann det naturleg. (Hassing 1980: 83)
Kjeldene fortel ikkje når ein første gongen feira gudsteneste søndag formiddag, men
det var nok medan presiderande eldste Anders Olsen vitja byen våren 1879. Han var den
som kunne forvalte sakramenta. Gudstenesta hadde ein fastare struktur enn møta, men liturgien var veldig enkel.
Det finst klagemål mot metodismen om at møta kunne vere prega av hyl, skrik, sviming, hysteri og liknande. Res. kap. J. E. Welhaven (1818-1883) brukte slik karakteristikk av
metodistmøta, men dei som var til stades på møta til Anders Olsen omtala dei som rolege og
disiplinerte. (Skarung 1983: 28) Olsen sitt språk tydar likevel på at møta ikkje har vore utan
kjensler.
Dei som ønska forbøn kunne bli bedne om å reise seg. (Kristelig Tidende
27.03.1879) Nokre gonger kunne forbøna gå føre seg der dei stod, men det var ikkje uvanleg
å samle menneske framfor forsamlinga ved alterringen eller det nokre også kalla botsbenken.
Difor var ikkje kjensleutbrot og ei oppleving av åndskraft korkje framandt eller uønska. (L.
Barratt 1946: 18)*
Laura Barratt meinte at det ho opplevde av ulike fenomen på metodistmøte under
Lars Petersen, hadde mange av dei same kjenneteikna som ho seinare møtte i pinserørsla.
Om pastor Ole Olsen fortalde ho at «Han hadde vanskelig for å benytte en talerstol, han måtte ha en plattform, og fram og tilbake gikk han, snart rolig, snart hurtigere, alt ettersom han
ble ivrigere. Han hadde en forunderlig evne til å treffe synderne nettopp med det rette ord,
og peke på deres synder, så mange trodde han var spesielt underrettet om dem. Han var som
en ”syklon”.» (L.Barratt 1946:34)
Til og med pastor Wiel som truleg ikkje har vore av dei mest ekstreme, fortel om ein
julefest: «Guds Ånd var kraftig og virksom, og da vi avsluttet festen og mange gav sine frimodige vidnesbyrd, var der tyve personer som vidnet om at de den aften hadde funnet frem
til frelse og fred.» (Wiel 1937: 37-38) Wiel hadde visse grenser for kor langt han kunne gå.
Då den svenske forkynnaren Fredrik Franson kom til Bergen, sette Wiel foten ned: «Efter
dette kom Franson og hans venn ikke mere til vår kirke.» Franson var den som tok i bruk
«ettermøtet» der medhjelparar gjekk i benkeradene for å få menneske til å søkje fram til alte——
* I parentes må det leggjast til at Laura Barratt her må ta feil når ho skriv at Lars Petersen seinare blei svogeren
hennar. Lars vart gift med søstera før dei drog frå Bergen til Halden.
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ret og «å gi seg over». (Hassing 1980: 234-235)
Utbrot som «Halleluja!» og «Pris skje Gud!» burde kome med jamne mellomrom når
det vart framført eit godt poeng. Det var lov å gi uttrykk for at noko rørte ved eins indre. Jens
Johannessen «følte sin Sjæl oppbygget der.» (Strømme af Naade 1897: 584) Det han hadde
kome i kontakt med no, var annleis enn det han hadde møtt i heimbygda si i Manger i Nordhordland og mellom dei lutheranarane han hadde søkt kontakt med etter at han kom til byen.
Dette som var annleis var at det var rom for deltaking, uttrykke sorg over eigne nederlag i
ein atmosfære av aksept for å kunne starte på ny. Framfor ein låg håpet om ei framtid der alt
skulle bli betre.
Det karismatiske som kan ha prega både Lars Petersen og T. B. Barratt, gav dei ikkje
meir avvikande framferd enn at soknepresten i Strandebarm lét dei halde fleire møter i soknet hans. (Barratt 1941: 43ff og Heggøy 1970: 52)
Metodistane var ikkje låste i ei møteform. Dei kom rett som det var med nye element
og var dei første som tok i bruk festar. Ein fest hadde tid til mat og sosialt samver. Her fekk
møtedeltakarane høve til å snakke uformelt saman. Helge Ristvedt eksperimenterte med ei
møteform som likna på festar men utan mat. Kva som skilde dei frå vanlege møter, er uklårt.
Og då Bernt Jørgensen tok til å bruke omgrepet vækkelsesmøder vart dette også sett på som
noko nytt. Det var viktig å ikkje stivne i ei form, men å vere i endring. Dette prega 1870- og
1880-åra. (Heggøy 1970: 55)
Sjølv om presten eller lokalpredikanten oftast hadde hand om møteleiinga, var det
rom for at møtedeltakarane kunne få vere aktive. Dei kunne gi uttrykk for kjensler og opplevingar som dei hadde der og då, eller noko som hadde hendt i nær fortid. Det heile vart tolka
inn i rammer som gav meining og orden. Gud var med og heldt si hand over den som stolte
på han. Ved å gi uttrykket ei viss sosialisert form, fekk ein også tilsvar som virka stadfestande og aksepterande.

2. Song og musikk
Lars Petersen skal ha sunge solo utan at vi veit kor dyktig han var på det området.
(Heggøy 1970: 86) Songen og musikken var likevel ein viktig del av metodistmøta generelt.
Det vart såleis skipa ei songforeining alt våren 1879. «En Sangforening er ogsaa organiseret
og omendskjønt ikke alle er omvendte til Gud, saa er de dog paavirkede af Sandheden, og
haaber jeg da, at de skal vindes for Jesus.», skriv Lars Petersen til Kristelig Tidende i mai
1879. (Kristelig Tidende 29.05.1879) Som vi ser, var terskelen for å kunne vere med i denne
lågare enn for å bli medlem i kyrkjelyden.
I statuttane for «Sangforeningen» frå 1887 ser det ut til at krava var stramma noko
inn. Om «kristelig sinned» og «frygte Herren» var synonymt med å vere omvendt eller om
det var nok å vere positivt innstilt, er noko uklårt, men kravet om ein viss etisk standard var i
alle høve tydeleg. (Sangforeningens Protokol)* I 1887 då protokollen vart skriven hadde
kyrkjelyden i fleire år hatt Ole Olsen som pastor. (Strømme af Naade 1897: 138ff) Han var
svært musikalsk og elska å dirigere kor. Han var også ein dyktig forstandar og ein populær
predikant. Men han kunne vere svært konservativ i ein del spørsmål.(Hassing 1980: 70 og
253) Han kan såleis ha påverka utforminga av statuttane.
——
* Sangforeningens Protokol: §1: Da Sangforeningens formaal er at synge til Guds Ære og menighedens opbyggelse, bør ingen optages som medlemmer af samme, der ikke lægger for dagen, at de frygter Herren (”eller”)
”(i det mindste fører et ustraffeligt liv). §2: Kristelig sindede unge mænd og kvinder, der ikke tilhører menigheden, kan ogsaa optages i Sangforeningen, naar de ynder vor sag og vil forpligte sig til at være nærværende ved
vor gudsjeneste. Dog bør flertallet af sangforeningens Medlemmer være Medlemmer af kirken.
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I jubileumsheftet i 1979 var ein usikker på kor langt tilbake koret hadde eksistert.
Heftet tok utgangspunkt i eit brev frå T. B. Barratt som sa at han skipa eit kor i 1880. Om det
såleis har vore eit brot mellom våren 1879 og vinteren 1880, er difor noko uklårt, men det
verker ikkje sannsynleg. (Jubileumshefte 1979: 16) Det finst elles døme på at Barratt hugsa
feil med omsyn til år og hendingar. (Barratt 1941: 34)*
Til å byrje med brukte metodistane i Noreg ei haugiansk songbok, men i 1871 kom
deira eiga på trykk. Nokre år seinare hadde Elevine Heede omsett ei rekke evangeliske songar – særleg frå USA. Desse fornya både metodistisk songtradisjon og hadde verknader i ei
rekkje andre trussamfunn. Til og med i lutherske vekkingskrinsar vart tonen lettare. Zions
Harpe frå 1875 kom i 3 opplag alt det første året og i 1896 kom det 18. opplaget. 127.550
eksemplar vart selde av denne boka. Luthersk Kirketidende gav songane rosande omtale.
Mykje av grunnen var Elevine Heede sine litterære kvalitetar. (Hassing 1980: 17-218)
Songen vart sett på som så viktig for metodismen at han hadde eit eige avsnitt i
Disciplinen. Her heitte det mellom anna at ein ikkje skulle ta med for mange vers og heller
ikkje syngje for sakte. Det var dessutan viktig at alle som var til stades, tok del i songen.
Discipline 1876: §55)**
Songen skapte ein optimistisk ande av håp som ikkje var vanleg i luthersk ortodoksi
og pietistisk patos, men meir i takt med den ande som tida var prega av. Tekstane dvelte ikkje ved det syndige i mennesket, men snarare ved fridomen frå slaveriet og Satans makt.
(Hassing 1980: 218) Tekstane understreka det forkynninga fokuserte på. Livet som ein hadde hatt, også det i heimbygda, kunne ein leggje bak seg. Alt var nytt.

3. Barne- og ungdomsarbeid
Søndagsskolen vart skipa alt i april 1879. (Kristelig Tidende 29.05.1879)*** Søndagsskolearbeidet var alt kjent både i byen og i landet. Herrnhutane i Stavanger som henta i
ideen frå England på 1840-talet var truleg dei første. (Aarflot 1967: 460) Lars Petersen hadde sjølv vore lærar i søndagsskolen på Hønefoss. Ei tid var han også leiar der. (Heggøy
1970: 20) Samanliknar ein med Bergen Indremisjon sine 1300 elevar, kan talet på barn i
Methodistmenigheden virke lågt. Men eigentleg er det eit akseptabelt tal både fordi det var
kort tid etter oppstarten og fordi ein så sterk konkurrent geografisk sett heldt til ikkje så langt
unna. (Heggøy 1970: 33)
I 1900 hadde Bergen Første Metodistmenighed to søndagsskolar og 300 elevar. Bergen Andre hadde 1 søndagsskole og 230 elevar. (Årskonferansen 1900) Metodistane var ik——
* «I juli 1879 ledet biskop Wiley årskonferansen i Bergen. Det var den første årskonferanse som metodistene
hadde holdt der og den første som jeg overvar.» På dette tidspunkt var ikkje kyrkjelyden i Bergen skipa.
Årskonferansen vart halden i Stavanger. Den første årskonferansen i Bergen kom først i 1884(Årboken 2007:
137-138)
** §55: To guard against formality in singing: - 1) Choose such hymns as are proper for the occasion, and do
not sing too much at once; seldom more than four or five verses. 2: Let the tune be suited to the sentiment, an
do not suffer the people to sing too slowly. 3: In every Society let due attention be given to the cultivation of
sacred music. 4: Should the Preacher in charge desire it, let the Quarterly Conference appoint annually a committee of three or more, who, co-operating with him, shall regulate all matters relating to this part of divine
worship. 5: As singing is a part of divine worship in which all ought to unite, therefore exhort every person in
the congregation to sing, not one in ten only.
*** «Søndag den 20de April stiftede vi en Søndagsskole bestaaende av 45 Børn, men siden er den bleven
forøget med 37, sa der nu i alt er 82 Elever»
22.10.2009

62

Thor Bernhard Tobiassen: Metodismen i Bergen 1879-1914

kje banebrytande i Bergen, men gjekk aktivt inn i den økumeniske samlinga i Bergen Søndagsskoleunion i 1890.
Søndagsskolen kunne ha aktivitetar på barna sine premisser som då Lars Petersen
under julefesten for søndagsskolen i 1879 «ledet den glade ungeskokken i
”Gaasemarchen”». (Kristelig Tidende 27.02.1880) Men den vaksne tankegongen var der
også. Helge Ristvedt rapporte om at «Synderne vindes for Herren og glæder sig i sin Frelser», og ein del av desse «syndarane» var søndagsskolebarn: «…på sidste [Bønne]Møde var
der fleire af Smaapigerne, der græd bitterligen over deres Synder…» (Kristelig Tidende 28.
mars 1880)
Vekkingsteologien var i motsetnad til oppdragingskristendom einaste sanne kristendomsform. (Kleppa 1998: 13) Målet med søndagsskolearbeidet var «å vinne» borna for Kristus - ikkje stadfeste trua.
Søndagsskolen var eit ope tilbod for alle born uavhengig av foreldra sin medlemskap
eller ikkje. For å følgje opp menighetsbarna hadde presten ansvar for undervisning i kristendomskunnskap og metodistisk truslære ein gong i veka. Undervisninga gjekk over fleire år
og leia fram til eksaminasjon i konfirmasjonsalderen. (Thorkildsen 1926: 272) Denne var ein
del av ein gudsteneste, og hadde mykje til felles med konfirmasjonen i statskyrkja. Eksaminasjonen var ikkje ei stadfesting av dåpsløftet. Denne kom først ved at ein vart teken opp
som medlem i kyrkjelyden.
Ole Olsen fekk også i gong ei ungdomsforeining i 1890. ( Jørgensen 423) Slike foreiningar vart kalla Epworth-ligaen eller i daglegtale ligaen. Epworth kom av namnet på staden der John og Charles Wesley vart fødde og vaks opp. Ligaen i Bergen vart skipa alt året
etter at dette tiltaket offisielt vart kyrkja sitt ungdomsarbeid. (Thorkildsen 1926: 339) Epworth-ligaen vart forum for ungdommeleg engasjement. Misjonstanken vart halde sterkt
fram og ligaen tok på seg ansvaret for den første norske misjonæren Metodistkirken i Norge
sende ut. (Hassing 1980: 93)

4. Kvinneforeining
Saman med søndagsskole og songforeining var kvinneforeining tiltak som kom i
gong alt om våren 1879. 44 kvinner var med. Dette var heilt i tråd med mønsteret metodismen arbeidde etter. (Hassing 1980: 67) Desse foreiningane hadde både ein funksjon som sosialt knutepunkt for kvinner, men også som ei viktig økonomiske brikke. Her vart det samla
inn pengar til ulike formål. Denne første foreininga heitte i 1979 «Mandagsforeningen» og
hadde sine faste møter til etter år 2000. (Jubileumshefte 1979: 13)
Seinare kom det til fleire foreiningar som. i 1896 då yngre kvinner ønska samver med
jamnaldrande. Av og til vart slike foreiningar ein klubb for ei avgrensa gruppe, men nokre
greidde også å gjennomføre generasjonsskifte slik som Mandagsforeningen.
Kvinneforeiningar var sjølve fundamentet i lutherske misjonsorganisasjonar og eit
tidstypisk drag. (Norseth 2007: 443) I eit samfunn som meir og meir vart prega av det Tönnies kalla Gesellschaft (Tönnies 2001: 52), vart kvinner og menn styrte i retning av å få ansvar for ulike oppgåver i høve til økonomien. Det gjorde også at kvinner i større grad søkte
saman i eigne fellesskap også i kyrkjelydar. I tillegg var dei ofte kjernegruppa i sjølve kyrkjelyden, og ein fann dei som viktige drivkrefter i søndagsskole, bønegrupper og songkor.
(Hassing 1980: 67) Ved å drive med økonomisk produktiv aktivitet gjekk dei ut over grensene for oikos i ein oikos-polis modell. Slik sett kan det ha vore ein viktig faktor i å gjere kvinnene myndige i samfunnet. (Norseth 2007: 446)
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Kvinnene hadde ikkje rett til å undervise i forsamlinga eller å ta lokalpredikanteksamen, men O. P. Petersen godtok ikkje eit kvinnesyn som ville nekte dei totalt å kunne seie
noko. Han meinte dei kunne be og kome med profetiar. Dei kunne også vere søndagsskulelærarar, hjelparar og klasseleiarar(sjå under). Kvinnene kunne også vere misjonærar så lenge
dei skulle «arbeide blant…». Slik sett fekk dei høve til å spele ein rolle i det offentlege rom.
(Furseth 1999: 231)
Det høyrer med i dette biletet at T. B. Barratt skreiv ei bok om kvinnespørsmålet i
1933. På det tidspunktet var han leiar i Pinserørsla, men bakgrunnen hans var i ein familie
der mora både var ein sterk person og truleg den i familien som sterkast prøvde å skape eit
metodistsamfunnet på Varaldsøy i Hardanger. T. B. Barratt meinte at forkynnargjerninga var
tiltrudd både kvinner og menn. (Barratt 1933: 34) Når ein så tek med at Fredrikke Nielsen
(1837-1912) reiste ikring i heile Norden som evangelist, må det vere grunn til å tru at metodismen har hatt eit kvinnesyn med ein viss sans for å akseptere kvinner meir på line med
menn. (L. Barratt 1946: 26)

5. Klassemøte
Klassemøta var tidleg eit særdrag ved metodistrørsla i England. Mot slutten av 1600talet dukka det opp såkalla societies i engelsk kyrkjeliv. (Heitzenrater 1995: 21) Målsetjinga
var å samle menneske som budde på ein stad om ei målsetjing som gruppa kunne ha saman
med grupper andre stader i landet. Slike Societies med ein link mot ein større fellesskap vart
modell for Wesley si organisering av rørsla si. Namnet metodistar kom i bruk seinare. Dei
lokale societies vart delt inn i bands etter modell av herrnhutarane. Bands hadde fem til ti
personar som medlemer og kom oftast saman fleire gonger i veka for å be og oppmuntre
kvarandre på det åndelege området. (Heitzenrater 19955: 103-104)
I Bristol fekk Wesley så mange tilhengjarar at Society ikkje kunne samlast privat.
Han måtte difor ta opp lån for å kjøpe eit lokale. Han vart rådd til å dele the society inn i
classes med 12 medlemer i kvar for at kvar klasse skulle vere ansvarleg for å betale han 12
pence i veka. Mange var så fattige at dei ikkje kunne makte 1 pence kvar, men ved å leggje
gjeldsbøra på klassen, kunne ein lettare betale etter evne. Klasseleiaren skulle syte for at
pengane kom inn, og fordi han måtte dra rundt til medlemene, kom han også inn i heimane
deira. Der oppdaga mange ei rekke tilhøve som dei ikkje var klar over på førehand. Det kunne handle om økonomiske problem og alkoholmisbruk. Klasseleiaren og klassemøta vart såleis eit forum der det i tillegg til åndelege spørsmål kunne fokuserast på det daglege livet.
Her galdt det både å hjelpe til med å utvikle og betre den moralske standarden, og om å kunne hjelpe kvarandre med materielle godar der nokre hadde meir enn andre. (Heitzenrater
1995: 118)
Klassemøta blei sjølve grunneininga i den metodistiske organisasjonsstrukturen. I
Disiplinen av 1876 var dette svært synleg. I kapittel 3 stod det om «Mens of Grace». Her
vart klassane omtala på line med gudstenesta og songen. (Discipline 1876: 43)
Klassane vart gjerne organisert geografisk av medlemer som budde nær einannan.
Møta kunne haldast i heimane og såleis var det lett å be med seg andre frå nabolaget. Klassemøta var ikkje lukka og berre for medlemer. Tvert om var det her innføringa i metodismen
og sosialiseringa inn i metodismen gjekk føre seg. (Hassing 1980: 67)
Klasseinndelinga var ikkje det første Lars Petersen tok tak i, men det ser ut til at klassetalet har vore mellom 10 og 11 fram til 1890. I landet elles gjekk det tilbake med bruken
av klassar på denne tida. Mot slutten av vår periode må dei ha vore mellom 25 og 30 medlemmene i kvar klasse. Det er difor mest sannsynleg at dei var på veg ut også i Bergen Første
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Menighed og at klasseleiarvervet var i ferd med å bli eit tillitsverv som gav sete i kvartalskonferansen.

6. Organisasjon og styringsstruktur
Metodismen stod fram i kyrkjebiletet med eit aktivitetstilbod som var retta inn mot
ulike kjønn og ulike aldrar. Heile familiar kunne knytast til ein overordna ideologi gjennom
aktivitetar som var lagt til rette for ulike fasar av livet. Hassing sa om dette:
«The ability of Methodism to provide a theological interpretation so congruent with
working class experience was related to its ability to provide an institutional framework for the growth of the new identity and life.» (Hassing 1980: 82)

I tråd med det moderne og Gesellschaft-samfunnet var kvinneforeiningar og differensiert ungdomsarbeid for ulike aldersgrupper ei tilpassing til endringane i tida. Men det tilpassingsorienterte sprang ut av ein organisasjons- og styringsstruktur som var lik for alle kyrkjelydar i «Den Biskopelige Methodistkirke». Strukturen hadde eit organ for ulike nivå der
kvart nivå dekka stadig større geografiske område. Uansett nivå var det forma over same
lest. Omgrepet konferanse var gjennomgåande og kom av at John Wesley i 1744 samla 8
andre prestar i metodistrørsla til «konferanse». (Helgesen 2006: 38) Kyrkja sitt øvste organ
var Generalkonferansen som møttest i USA kvart fjerde år med utsendingar frå ulike land.
Eit biskopsområde hadde gjerne ein eigen Centralkonferanse, men denne var ikkje organisert
for Nord-Europa sin del før etter første verdskrigen. (Discipline 2005: 21) Før den tid var
Noreg knytt direkte til kyrkja i USA. Arbeidet i Noreg vart organisert som ein Årskonferansen i 1876. (Hassing 1980: 88)
På lokalplanet var øvste organet kvartalskonferansen som møttest fire gonger i året
leia av presiderande eldste - eller det som i dag vert kalla tilsynsmann. Det fanst ferdig trykte
protokollar som synte kva for saker som skulle handsamast og der det var plass til å notere
vedtak samt kven som var til stades. Dei som hadde møterett i konferansen var pastorane
som høyrde til i lokalområdet, saman med leiarar for klassane og mannlege søndagsskoleleiarar. (Furseth 1999:250) I tillegg til desse møtte også lokalpredikantar, formanarar og dei
som vart kalla medhjelparar. Fleire ansvarsområde gjekk att frå konferanse til konferanse
slik som søndagsskolesaka, epworth-ligaen, finansar et cetera. (Årskonferansen 1904: 4-5)
Til å byrje med var det berre prestane som hadde møterett i konferansane frå Årskonferanse og oppover, men i 1891 kom det forslag frå lekfolket om å få sende delegatar til Generalkonferansen. Det hadde dei høve til etter reglane om representasjon og Årskonferansen
vedtok at dette skulle skje alt i 1892. (Hansen 1973: 133-134) Lekfolket ønska også å få sete
i Årskonferansen i 1891, men fekk det ikkje før i 1919. (Hassing 1980: 105) Den langvarige
kampen mellom lekfolk og prestar om demokratiske rettar var truleg ein hemmande faktor
kring hundreårsskiftet og var eit paradoks i høve til dei demokratiske utviklingsreiskapar
kyrkjelyden rådde over på lokalplanet.
Gjennom skolering og fullmaktstildeling var det mogeleg å få ei leiarutdanning med
auka sosial status inne i systemet. Ein ungdom frå eit lite gardsbruk i distriktet kunne gå til
topps i hierarkiet. Det innebar vidaregåande opplæring i teologi, språk og litteratur for å bli
pastor. Den første norske biskopen kom først etter andre verdskrigen

7. Kyrkje
Ein del metodistpredikantar kunne nok ha ei framferd som fekk andre til å plassere
dei i gruppa svovelpredikantar. Det gav også grunnlag for å bruke skjellsord som svermarar
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og sekterisme om metodismen. Dei var i realiteten ei sekt i tydinga eit avvik frå den
dominerande kyrkja i eit kulturelt område. Men metodistane sjølv såg på verksemda si som
eit sannare kristent samfunn en Statskyrkja, og argumenterte for at metodismen var å rekne
for ei kyrkje. Her vart det peika på at den anglikanske kyrkja skulle sjåast på som ei eiga
grein av reformasjonen. Metodistkirken si kyrkjelege ordninga var i hovudsak teken frå «The
Book of Common Prayer». (Olsen 1882: 12)
Lekmenn kunne forkynne og formane, men ingen av dei hadde rett til å administrere
sakramenta. Det kunne berre ein person som kyrkja hadde godkjent gjennom prøving og
vigsling gjere. Sakramenta hadde ingen biposisjon i metodistane sitt medvit. Disciplinen
heldt både dåp og nattverd fram som sentrale element i kristenlivet. (Discipline 1876: 34ff)
Det kyrkjelege perspektivet vart kan hende endå sterkare profilert i siste del av 1800-talet
enn tidlegare.
Metodistkirken i Norge forstod kyrkje som eit samfunn for «troende Mennesker», der
«Guds Ord purt og rent prædikes» og der «Sakramenterne [forvaltes] efter Kristi Ord og Indstiftelser.» (Olsen 1902: 63-66) Det var utelukka at Metodistkirken kunne ha eit så intimt
fellesskap med ei statsmakt som Statskirken hadde. At det eksisterte fleire andre dissentersamfunn var ikkje problematisk. Frå amerikansk kyrkjeliv hadde ein akseptert at det kunne
vere rom for ulike måtar å uttrykke kristen tru og liv på. Ved å vere ein kanal for amerikanisert forkynning og arbeidsmåtar, vart metodismen ein pådrivar for pluralismen på trusområdet.
I samtida var staten si styring av ei kristen kyrkje blitt eit alvorleg problem for mange
lutheranarar. Ein del fann ei løysing i lutherske organisasjonar som etablerte sine eigne forsamlingar for dei truande utan å bryte med det sakramentale bandet til kyrkja. Dei lutherske
vennesamfunna vart fellesskap innan kyrkja - ecclesiola in ecclesia men utan å stå under
kyrkja sine geistlege eller statlege autoritetar. (Oftestad Resepsjon) Metodismen kunne stå
fram med ein kyrkjeleg struktur for dei omvende der dei truande hadde styringsrett over seg
sjølv. Metodistane var medvitne om denne skilnaden i høve til Statskyrkja og brukte det i
konfrontasjonar med kyrkja sine representantar. (Hansen 1890: 8)
Dei lutherske kyrkjelege alternativa kom med Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn i 1872 som tok vare på ein haugiansk tradisjon, og ved Den evangelisk lutherske frikirke i 1877. (Oftestad Resepsjon) Den siste vart den største, men passerte ikkje metodistane i
medlemstal før etter 1914.
Unge rotlause, menneske på leiting etter ein meiningsfull samanheng for liv og virke,
kan ha kjent seg dregne mot metodismen fordi dei vart kjent med og inkludert i ein sosial
samanheng og ei livsforklaring som gjorde verda handterbar og skapte orden. Som innflyttarar utan tilknytingspunkt i til andre institusjonar der dei nå hadde slått seg ned, hadde dei få
band å bryte over. Forkynninga kunne setje livet deira inn i ein ramme der det gamle vart
liggande bak ein og gav høve til å starte på ny. I tillegg til at ein fekk dyrke venskap med
likesinna, hadde ein fridom til å gi plass til ulike former for kjenslemessige behov. Menneske med svake ressursar fekk høve til å kunne sjå ein farbar veg opp og fram.
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VI. PLURALISMENS PRIS
Å utnytte konsekvensane av Dissenterlova av 1845 slik at pluralismen også vart synleg, hadde ein pris. Det religiøse monopolet ytte motstand då Adolf Lammers og metodismen kravde plass og aksept for å få vere nye tilbod menneske kunne velje mellom. (Hasing
1980:208) Motstanden kom både i form av verbale utfall og praktiske hindringar, men det å
få omtale kunne ha ein positiv effekt trass i at omtalen i seg sjølv var negativ. Ved å bli
snakka og skrive om la omverda merke til at ein var til. Påkjenninga ved å vere i fokus, kunne oppvegast av at fleire blei klar over at tilbodet eksisterte..
I dette kapittelet skal vi ta for oss noko av innhaldet i debatten kring metodismen på
1800-talet der ein del også kom til syne i Bergen.

A.

KVEN VAR MOTSTANDARANE?

Motstanden mot metodismen i Bergen kom til overflata relativt tidleg. Ein kan undre
seg over om det var måten Lars Petersen gjekk fram på, eller om det hadde vore så mykje
metodistaktivitet der på førehand at Petersen sine møter fekk dei rette herrar til å reagere. Alt
1. mars 1879 skreiv Lars Petersen i eit brev til Kristelig Tidende at prestane kom med åtvaringar mot og heldt foredrag om metodismen si lære. I dette brevet nemnte han også ein
emissær utan å namngi han. Det er lite truleg at dette var Andreas Lavik slik det har vore
spekulert om. Heller ikkje Traasdahl verkar sannsynleg. Då kan ein snarare tenkje seg ein
person frå den johnsonsk tradisjon – slike som Oftedal.* Det var også ei kjend sak at nokre
fann det strategisk å bruke lutherske lekfolk til å åtvare mot sektene. (Sinnes 1991:42)
Presteskapet i byen stod nok for den mest artikulerte motstanden. (Kristelig Tidende
29.5.1879: 498) Det vart halde foredrag både i Nykirken, i Misjonshuset og andre stader.
Lars Petersen (Jørgensen)** tok ikkje særleg til motmæle, men både Anders Olsen og Martin Hansen gav ut fleire trykte skrifter med motargumentasjon eller med direkte åtak på
Statskyrkja. Ein del av tilsvara dei gav, kom på bakgrunn av utspel mot metodismen i Bergen.
Åtaka på metodismen førte også til reaksjonar frå dei som såg det heile litt frå sidelina. Det vart såleis skrive avisinnlegg i bergensavisene frå nøytrale med forsvar for metodismen. Etter det store diskusjonsmøtet i november 1879 kom det innlegg om at slike møte ikkje var fordomsfrie nok. (Heggøy 1970:43) Og i private samankomster mellom byens kondisjonerte var metodismen tema. Pastor Wiel vart kalla inn til eit møte med politimeistaren for
å fortelje om sitt syn på skilnaden mellom metodisme og lutheranisme. «Da jeg var ferdig»,
skreiv Wiel, «presenterte han en av de kraftigste eder jeg har hørt, som et bevis på og et uttrykk for at dette var det beste han nogensinne hadde hørt.». (Wiel 1937: 32)
Sympatien førte ikkje til at dei øvre samfunnsklassane i nokon vesentleg grad opp——
* Lavik var nær ven av T. B. Barratt som fortel at han bad Lavik følgje opp den vekkinga som starta under Barratt sine møter i Strandvik. (Barratt 1941: 43) Lavik ville heller ikkje tale mot Barratt på Voss for «Han kjente
meg fra før» (Barratt 1941: 54) Traasdahl var metodist etter omvendinga og var ein av dei inviterte gjestene
under opninga av kapellet i Skottegaten i 1882. (Wiel 1937: 37)
** Petersen svarte: «Naar jeg reiser mig saa er det kun for at sige at jeg ikkje vil holde nogen tale, om nogen vil
høre hvorledes jeg forkynder evangliet saa taler jeg paa Olsens og Finsens sal søndag formiddag kl. 10 og
ettermiddag kl 5, saa de som ønsker at vide det kan komme der. Om nogen ønsker at vide vaar lære , saa har jeg
bøger, som viser hvordan den er, og disse er at faa kjøbt hos mig i Stokkebæksmuget 17, vor lære om hellighed
forresten kan samles i de ord: ”Hans navn skal du kalde Jesus; thi han skal frelse sit folk fra deres synder”. Matt
1,21. Da Petersen havde sagt disse ord saa gik han.»
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søkte metodismøta, men det var truleg ein samanheng mellom politimeistaren si framferd og
velviljen kommunen synte Wiel i kyrkjebyggsaka. (Wiel 1937: 34-35)* I så fall hadde leiande personar i det sivile styringsverket i Bergen noko av den same viljen til å vere upartiske
som ein møtte i Østfold på 1850-talet. (Hassing 1980: 134-135)
Kampen mot metodismen som prestane i Statskyrkja i hovudsak målbar, var konsentrert kring lære og kyrkjeordning. Målet var å vise at det anten fanst sviktande indre logikk
eller at manglande bibeltruskap. Men det var også ein god del prestar som freista lage vanskar kvar gong nokon ville melde seg ut. Lars Petersen måtte følgje Annanias Gundersen
Storhøi til kapellan Daae i Domkirken fordi Daae ikkje ville skrive utmeldingsattest. Lars
Petersen tok hushjelpa til vitne på at krav om utmelding var gjort på lovleg måte. (Heggøy
1970: 87)**

B.

KYRKJEORDNING

Eitt av argumenta som vart brukte med jamne mellomrom, var påstanden om at
«Methodisterne … har trængt sig ind i et ordnet Kirkesamfund, der er velsignet af Gud med
”rent Ord og rene Sakramenter”». (Olsen 1902: 12-13) For Magnus B. Landstad (18021880) var dette kjernen i motstanden hans. Han reiste eit prinsipielt spørsmål om kva rett
utanforståande hadde til å kalle saman til gudsteneste i hans kyrkjelyd og drive proselyttverksemd der. Han kjende ikkje til at det eksisterte nokon metodistkyrkjelyd i Halden på dette tidspunktet, og for han var kyrkjelyd både dei menneska som budde innafor det geografiske området soknet strekte seg over og området i seg sjølv. Å tillyse gudsteneste utanom ein
godkjend kyrkjelyd, var å ta seg til rette på «annan manns» grunn. (Hassing 1980: 136-141)
Innvendingane frå Landstad kunne også tilskrivast tolkingsvanskar i høve til Dissentarlova
frå 1845. Slike dukka stadig opp i tida som kom og førte til ei ny lov i 1891.
Oftedal var i 1875 oppteken av same prinsipp som Landstad sjølv om saka burde
vore avklara 20 år tidlegare. (Oftedal 1875: 9) I Bergen hadde baptistane og katolikkane organisert eigne kyrkjelydar, men anar vi etterverknadene etter Landstad-motstanden i Lars
Petersen sin uvilje mot å bruka «metodist» i dei første annonseringane av møta sine? Han
kalla seg berre ein «Tilreisende fra Kristiania». (Bergens Tidende 30. januar 1879)
Lars Petersen sin framgangsmåte var ikkje bare grunna i han som person. Det var truleg eit mønster metodistprestar brukte og som førte til at dei vart skulda for å segle under
falsk flagg. Ved å la vere å bruke ordet metodist, var det ein del som trudde predikantane
høyrte heime mellom lutherske lekpredikantar. (Hassing 1980: 197-200)
Anders Olsen forsvarte metodismen med å understreke at ein ikkje hadde trengt seg
inn. I staden meinte han at lutheranarane hadde trengt unna katolikkane med makt under reformasjonen. Dessutan sa han at ein framand monark hadde gjennomført endringa. Han
meinte det burde ha vore folket sin vilje som skulle ha avgjort slike spørsmål. Hassing hekta
seg på denne argumentasjonen og meinte at metodismen ikkje trengte seg inn, men kom fordi nokon bad om det. Han tenkte då på dei som ønska O.P Petersen tilbake frå USA. Sidan
Hassing tok Olsen på alvor og gjorde hans argumentasjon til ein del av forståingsramma i
vår eiga tid, krev det ein kommentar.
——
* Wiel møtte statsadvokat Angell, fetteren sin, som også var ordførar i byen. Wiel fekk vite at kommunen hadde hand om ei tomt og at det kunne vere mogeleg at metodistane kunne få byggje kyrkje der. Wiel teikna eit
framlegg til bygg og sende inn ein søknad. «Tegningen blev godkjent utan nogen forandring og kjøpet blev
avgjort, efter en lang debatt i kommunestyret.»
** Annanias Gundersen Storhøi er den same som Annanias Olsen Hole—innskriven i kyrkjelyden i 1880.
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Ein kan ikkje krevje at Noreg på 1500 talet skulle vere berar av same type liberalistisk, individualistisk tankar som prega USA på 1800-talet. Folket sin vilje høyrte til i ei anna
tid og hadde ingen talerøyr ved val av konfesjon under reformasjonen. For det andre kan ikkje ønsket frå nokre få menneske i Fredrikstad som bad O. P. Petersen kome tilbake, lyftast
opp til «repeated invitations of Norwegians themselves.» [utheva av meg]. (Hassing 1980:
16)
Religionssosiologisk sett var metodismen ei sekt både fordi dei var avvikarar i høve
til det dominerande kyrkjesamfunnet i landet og fordi medlemstilveksten hovudsakleg kom
frå friviljug innmelding og ikkje gjennom dåp. I polemikken på 1800-talet vart sekt dessutan
brukt for å skape eit negativt bilete av rørsla. Forsvaret frå metodistisk side konsentrerte seg
difor om å vise at metodismen representerte eit ordna kyrkjesamfunn. Denne haldninga blei
tydelegare og meir medviten i siste del av hundreåret. Kapell vart erstatta med kyrkje og misjonær vart til pastor. Metodistkirkens ordning vart dessutan meir profilert. Her var ein oppteken av å dra linene tilbake via den anglikanske kyrkja til 1300-talet og Johan Wycliffe for
å vise at kyrkja hadde ein lang kyrkjeleg tradisjon i ryggen som korkje var luthersk eller reformert. (Olsen 1882: 3ff)
Metodistkirken sitt kyrkjesyn bygde på kravet om omvending. Kyrkja var ei samling
av truande. (Hansen 1873: 19)* Statskyrkja sin aksept for medlemskap gjennom dåp og metodismens påstand om at statskyrkja døypte «djevelens barn», vart grunnlaget for at metodistane sin kritikk om å lære «frelse i dåpen». Dessutan stilte ein seg uforståande til ei sakramentforståing som i seg sjølv kunne virke syndsforlating. Både dåp og nattverd i eit slikt
perspektiv vart sett på som falsk lære. Fordi læra i Metodistkirken var bibelsk, var ho også ei
sann kyrkje. (Hansen 1890: 7 og 13)
Metodistkirken sin motargumentasjon konsentrerte seg om sann/falsk lære. I samtida
debatterte ein også om Statskyrkja burde vere så tett knytt til statsapparatet eller ikkje. Slike
haldningar har nok metodistane også hatt. Men sidan dette momentet ikkje har fått plass i dei
skriftene eg har arbeidd med, kan ein undre seg over kvifor Hansen og Olsen har unngått å ta
opp temaet. Rørte spørsmålet i så fall ved så djupe kjenslemessige, kulturelle band at dei vart
usikre på om dei eigentleg ønska å skilje dei to? Var ein redd for auka sekularisering? Ønska
ein rett og slett ikkje amerikansk kyrkjelandskap fullt ut?
Ved å kome inn og bli eit av dei kyrkjesamfunna som braut den gamle einskapen i
kyrkjebiletet, blei metodismen ein faktor i pluraliseringa. Og sjølv om ikkje det er sikkert at
alle metodistar var viljuge til å krevje ei fullstendig sekularisering av staten, vart den profilerte språkføringa av motsetnaden mellom vekkingskristendomen og oppsedingskristendom
ein viktig kile i sprekkene som no dukka fram om synet på tilhøvet mellom kyrkje og verdslege styresmakter.

C.

LÆRE

Landstad sin motstand mot metodismen gjekk djupare enn til eit spørsmål om formaljuss. Han såg på metodismen si lære som ei villfaring og grunngav dette ut frå sakramentslæra, å bli fødd på ny, omvendinga, forsoninga, og kristelig fullkommenhet. (Sinnes 1991: 24)
Metodistisk forsvar på desse områda vart stort sett bygt opp kring motargumentering. Med
unnatak av frelse i dåpen-argumentet vart diskusjonen stort sett ført på lutherske premissar.
——
* Kristi kyrkje var etter Hansen si meining «et Samfund eller Foreining af gjenfødte Gus Børn, som ere
forenede med Kristus og adlyde hans befalinger, og i blant kven Herren har indsat Opsynsmænd, Hyrder og
Lærere til Prædikeembedets Forvaltning».
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For mange lutheranar var den lutherske lære den reinaste og mest truverdige forståinga av Den Hellige Skrift. (Sinnes 1991: 25) Avvik frå luthersk lære vart såleis også forstått
som avvik frå Skrifta, og som følgje av det var dei ubibelske. Metodisme var ikkje i samsvar
med Bibelen og difor ei villfaring. For Oftedal og hans likemenn var kampen mot metodismen og anna villfaring så viktig, at det galdt å berge om så berre ei sjel. (Oftedal 1875: 4 og
8)*
Både metodistar og lutheranarar såg det heile svært svart/kvitt og utan særleg forståing for motparten si grunngjeving. Det måtte kan hende bli slik der forkynninga også dreidde
seg om anten/eller innafor/utanfor. Ein definerte sjølv motstandaren si plassering uavhengig
av om denne kjende seg heime der eller ikkje.
Usemja om nattverden hadde både ei lære- og ei kyrkjerettsleg side. Lærestriden
handla om i kva grad sakramentet var eit teikn eller substantorisk. Metodistisk nattverdsyn
vart klaga for å vere symbolsk og utan objektivt innhald. (Sinnes 1991: 34) Metodistane vart
skulda for å vere reformerte, men meinte sjølv at dei stod nærare Zwingli enn Calvin. (Olsen
1882: 25)
Det kyrkjerettslege tok utgangspunkt i at medlemer av Statskyrkja ikkje kunne ta
imot nattverd av ein ikkje-lutheranar. I metodistkyrkjelydane var det mange som ikkje var
juridiske medlemer av kyrkjelyden men søkte nattverd. Fordi ein ikkje ønska å praktisere ei
synleg avvising, var det nok ein god del lutheranar som fekk nattverd av ein metodist. Det
kom til sak etter ei hending i Horten og saka vart lyfta opp på departementsnivå utan at det
vart teke ut tiltale. (Hassing 1980: 144)
I striden om synet på dåpen ser det ikkje ut til at dei lutherske prestane var like opptekne av spørsmålet om barn var djevelens barn. Etter metodistane si meining kunne ein ikkje døype barn av foreldre som ikkje trudde. (Hassing 1980: 144) I den grad dåpen blei debattert, var ankepunktet at det metodistiske synet mangla sakramental forankring. Dessutan
peika ein på det sekteriske i at døypte born ikkje vart rekna som fullverdige medlemer i Metodistkirken. (Sinnes 1991:34) Metodistane brukte påstanden om frelse i dåpen og dåp av
djevelens barn til å slå fast at «Denne lutherske Lære» ikkje var fundert i Guds Ord.
(Hansen 1889: 3 og 6) Det ser ut til at metodistisk dåp førte til særlege praktiske vanskar.
Frelseslæra var nok det området som samla mykje av usemja i den teologiske striden
mellom metodistar og lutheranarar. At mennesket var syndig gjennom Adams fall, var det
ikkje usemje om. Heller ikkje om at Kristi soning var vegen ut av uføret. Men deretter sprika
syna ein god del. Nokre lutheranarar såg dåpshandlinga som «tilstrekkelig legitimering av
kristen trostilhørighet» der pietismen problematiserte denne haldninga ved å krevje omvending før ein kunne kalla seg truande. (Seland 2006:92) Metodismen var på line med pietismen i at det måtte ei omvending til, men meinte at dåpen kunne skje fordi «Livsens Retfærdiggjørelse» vart gjeve til alle slik Adams synd kom over alle. Born var med det rettferdiggjorte i og med Kristi soningsverk. (Hansen Udatert: 43)
Både metodistar og lutheranarar la til grunn at ein fekk del i Kristi soningsverk ved
tru. Trua måtte føre til ei omvending i følgje både pietisten og metodisten, men johnsonianarane og haugianarane såg på omvendingsprosessen som ein lang og tung veg å gå. Oftedal
klaga metodismen for «Ukyndighed og Overfladiskhed» fordi dei etter hans meining tok for
——
* «Maatte den blive et middel i Guds Haand til at redde om det var kun een Sjæl fra Vildfarelse og
forførelse...», «Mon det ikke var rigtigt at faa nøiagtig Besked om deres Lære, førend man flyttede sig til dem?
thi viss den er stridende med Guds Ord og vor Børnelærdom, saa er det vist farligt at forlade sin egen
Forsamling for at være med dem.»
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lett på omvendinga. (Oftedal 1875: 12) Metodistane derimot meinte at omvendinga sette ein
fri og at ho kunne opplevast som ein plutseleg overgong frå ein tilstand til ein annan. Med
dei store vekkingane mot slutten av hundreåret, aksepterte fleire lutherske vekkingsforkynnarar at omvendinga kunne vere ei brå oppleving. Dette synet var sentralt i dei angloamerikanske straumdraga som metodismen var mellom dei første til å målbere. I lutherske krinsar
peikar ein helst på at det var kontakten med Rosenius som endra indremisjonen og kinamisjonen på Vestlandet. (Seland 2006: 93)
Den «nyevangeliske» forståinga som kom til å slå gjennom i Kinamisjonsforbundet
og Vestlandske Indremisjon kring hundreårsskiftet tok steget eit stykke til og sa «Kom som
du er». (Seland 2006: 93-94) Så langt var ikkje alle metodistprestar viljuge til å gå.. Joh.
Thorkildsen reserverte seg mot «nyevangelismen» fordi han meinte dei blanda saman forsoning og rettferdiggjering. Forsoning var for han det objektive i Jesu handling på krossen,
medan rettferdiggjering var det som Gud gjer i oss ved å fri oss frå «Syndens Skyld og
Straf». (Thorkildsen 1891: 9-11)
Thorkildsen var ein av dei som kjende metodistisk historie og teologi godt. Han argumenterte difor også ut frå Wesley og metodistisk tenking. Likevel kan ein undre seg over om
denne reservasjonen berre skuldast at han var metodist. Kan vi sjå heilt bort frå at han var
frå Hobøl i Østfold og først kom i kontakt med metodismen i ungdomsalderen? Kva hadde
han med seg av kulturell ballast frå barndomen om alvoret i synda? Kan det tenkjast at metodistisk glede over syndstilgjeving var greitt når ein hadde nådd fram til eit gjennombrot?
Men vegen fram til opplevinga skulle ikkje vere utan at ein kjende synda som ei sterk og
tyngande makt? Mykje av metodistisk forkynning gjekk nettopp på å vise kor vanskeleg ein
hadde det som syndar og at løysinga låg i å bli fridd ut ved å bli fødd på ny. Var det her eit
innslag av norsk pietistisk arv?
Som Thorkildsen peika på, var metodistisk rettferdiggjering den delen av frelsesverket som Gud utfører i det omvendte menneske. Verknadene av denne var at livet blei endra
og Gud fekk meir plass i det indre livet. Ein fekk også kraft til å leve på ein ny måte. I luthersk pietistisk tenking var ikkje mennesket ferdig med striden sjølv om ein opplevde omvending. Djevelen var alltid på lur for å få mennesket til å falle på ny. Difor var det naudsynt
med dagleg omvending. Om ein hadde det bra i ein periode, kunne det vere eit faremoment
og teikn på at ein hadde fjerna seg frå Gud. Det vonde som råka ein, kunne ein takka Gud
for. Slik vart ein sett på plass fordi ein hadde vorte hovmodig. (Seland 2006: 96-99)
Thorkildsen freistar å plassere det vonde som skjer inn i ei forståingsramme han såg i
Jobs bok. Det vonde råka ein kristen fordi Gud lét det kome. Kvifor kunne vi ikkje vite, og
heller ikkje forstå det som ei straff for synd ein hadde gjort. Det vonde skjedde ikkje uavgrensa, men berre i den grad Gud hadde opna opp for det. (Thorkildsen 1924: 43-45)
I kva grad Thorkildsen her var representativ for metodistisk teologi eller praksis, er
ikkje så lett å avgjere, men sidan han fann grunn til å skrive om temaet, var det kan hende
fordi det alminnelege synet ikkje var slik han forklarte det.

D.

LOVVERKET

Dissenterlova av 1845 opna for lovleg organisering av ulike religiøse samfunn. I
1856 førte tolkingsvanskar til at Willerup og O. P. Petersen vart møtte med ulike reaksjonar
då dei ville registrere dei første metodistkyrkjelydane. Byfuten i Sarpsborg viste veg ut av
uføret, men etter som utmeldingane frå Statskyrkja auka i tal, tok prestar i Statskyrkja til
orde for å stramme inn lova. Ein del ville også gi prestane meir makt og gjere det vanskelegare å melde seg ut. (Hassing 1980: 152-153)
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§ 92 i Grunnlova nekta dissentarar tilgong til embed i Staten. På 1870-talet vart det
offentleg debatt om temaet. Det førte til endring av grunnlova i 1878 og med endringane i
vedkjenningsplikta til statsembetsmennene vart det færre stillingstypar med vedkjenningsplikt. Men framleis var dissentarar utestengde frå yrke som t. d. lærarar. (Hassing 1980: 157158)
Dissentarlova i 1891 opna ikkje tilgong til stillingar etter folkeskolelova, men dissentarane fekk fritak for litt skatt og pastorane fekk vigselsrett. Dei kunne framleis ikkje døype
born av eller gi nattverd til medlemer av Statskirken. Ansvaret for å unngå feil ved utdeling
av nattverd vart no flytta frå pastor til medlemen. Metodistane sin reaksjon på denne lova var
meir retta mot å ha ei eiga lov for dissentarar. Ein ville heller ha reglar innbakt i det generelle lovverket framfor å vere underlagt ei særlov. (Hassing 1980: 165-166)

E.

INNMELDINGSPROSESS

Gudstenestene og møta som metodistane hadde ansvaret for, var opne for alle anten
ein var medlem eller ikkje. Men vegen inn i medlemskapen, hadde ein del kontrollpostar
som ikkje kunne passerast utan vidare. Metodistkyrkjelyden regulerte kven som skulle få bli
med i det gode selskap. Ein kunne ikkje berre melde si interesse, men måtte bli tilrådd av eit
anna medlem. Deretter skulle ein vere prøvemedlem i eit halvt år og få opplæring i metodistisk tanke og tru. Dessutan måtte ein gjennom det som kunne verte ein kanossagong – å få
soknepresten til å skrive utmeldingsattest.
Dei som vart medlemer, var menneske som hadde ressursar til å utsetje seg for krav
og prøving. Ein måtte vilja trasse dei hinder som var i vegen fordi ein var overtydd om at
medlemskap var det rette, og ein måtte vere viljug til å la andre følgje med på og vere oppteken av korleis ein levde i høve til normer og reglar. Ein måtte svare ja på å «fly from the
wrath to come, (and) to be saved from their sins». (Furseth 1999: 298) Om ein ikkje underkasta seg desse krava, kunne ein nektast medlemskap og om ein gjorde feil etter at ein hadde
blitt medlem, kunne ein bli snakka til rettes, eller utelukka. Talet på dei som vart utelukka,
var aldri høgt i Bergen og slike reaksjonsmønstre gjekk ut av bruk i løpet av 1890-åra.
Trass i slike sanksjonar var det dei som likevel søkte tilbake og ønska bli medlemer
på ny. Styrken i å vere ein del av familien der ein kunne kalle kvarandre brødre og søstre
fekk ein til å trasse audmjukinga og freiste på ny. Det galdt jo også sjela si frelse.
(Thorkildsen 1926: 278)
Medlemskapstala fortel såleis ikkje sanninga om kor mange som eigentleg var i kontakt med metodismen og lét seg forme av han. Det var mange som gjekk på gudstenester og
møter eller var med i foreiningar utan å ta steget over i medlemskapen. (Rolfsen 1981: 99)

F.

KOSTNADSNIVÅ

Peter Berger la vekt på at i overgongen frå monopol til pluralisme må det utviklast
ein annan form for sosial manipulasjon og at dei undergrupper som står fram i ein pluralistisk situasjon, har karakter av å vere sekteriske. Både indremisjon og metodisme går inn i eit
slikt mønster, men fordi metodismen fekk så mange tilhengjarar som han gjorde på eit tidspunkt der monopolet vart særs sterkt utfordra, vart metodismen også skyteskive for luthersk
motaksjon. (Hassing 1980: 209)
Dei lutherske mottiltaka var ein del av kostnadane interesserte måtte ta med i vurderingane ved å bli metodist. I tillegg kom prosessen gjennom det metodistiske systemet fram
til medlemskap. Var prisen for høg, eller kva kunne grunnen vere til at ikkje fleire vart meto22.10.2009
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distar?
Ein del av denne vurderinga tok Hassing opp og peika på at om ikkje lovverket hadde
diskriminert dissentarar, ville marknadsdelen vorte større. Han ser ut til å meine at Molland
si vekt på kulturelle band som hinder for sterkare frikyrkjeleg vekst, var noko overdrive.
(Hassing 1980: 126-127)
Vedkjenningskravet til ein del stillingar råka dei som hadde eit visst utdanningsnivå
og søkte jobbar på den øvre del av yrkesstigen. Menneske i dette sjiktet ser ikkje ut til å hatt
overdriven interesse for det metodistiske kristendomsuttrykket i det tidsrommet eg har arbeidd med her. Difor ser eg det som lite sannsynleg at dette momentet kan tilleggast vekt.
Det kan først ha spela ei rolle på eit seinare tidspunkt. Først i mellomkrigstida kan ein sjå ei
vesentleg endring i sosial struktur i metodistkyrkjelydar.
Vi har sett at dei gruppene som valte å ta steget fullt ut og bli metodistar, var menneske som hadde ein relativt svak posisjon i samfunnet. Fleire av dei hadde sikkert svake ressursar på meir enn eitt område. For dei var ikkje Statskyrkja eit reelt alternativ fordi kyrkja og
prestane der ikkje kunne by på fellesskap som skapte trygge, handterbare rammer for dagleglivet. Forkynning og møteform opna ikkje for å uttrykke kjensler og opplevingar i trusdimensjonen.
Molland peika truleg på noko svært viktig ved å understreke det norske folk sin skepsis til ikkje-lutherske samfunn. Her har vi truleg å gjere med kjensler som går djupt ned i det
kulturelle norske. Sjølv om ein overvann ein del av skepsisen ved å bli metodist, fjerna ein
ikkje grunnleggjande haldningar til luthersk to-regimentslære. At ein vart metodist fylte eit
behov for individuell fridom, men den amerikanske tanken om tilhøvet mellom religion og
stat, trur eg aldri slo gjennom på denne tida.
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VII. METODISMEN I BERGEN KRING 1914?
Vi har sett at Metodistkirken i Norge var ein viktig aktør i etablering av kyrkjelyden i
Bergen. Vidare har vi sett at unge menneske på søking etter nye livsrammer dominerte medlemsmassen frå starten av. Dei kjende seg møtt og sett av menneske med ei forklaring på livet som inviterte til å starte på nytt sjølv om alt ein stod midt oppe i, virka kaotisk og the establishment ikkje heilt var på deira side. For å forstå kvifor dei unge fann metodismen interessant, har vi undersøkt forkynning og arbeidsform.
I dette kapittelet samlar vi nokre av trådane frå ulike delar av framstellinga til nå og
ser på medlemsutvikling, tilhøvet til arbeidarklassen, tilhøvet til fråhaldssaka og tilhøvet
mellom lekfolk og ordinerte. Moment frå desse områda vil ha innverknad på kva som gjorde
at metodismen fekk ein plass i Bergen.

A.

MEDLEMSUTVIKLING

Det byrja med 36 personar i fullt medlemskap i 1879 og kring 50 personar om ein
reknar med barn. Folketeljingane for 1891, 1900, 1910 og 1920 gir oss tala i tabell 19. I
1876 var det eigentleg 1 metodist i Bergen. Her har eg brukt medlemstalet for 1879 mot folkemengde i 1876. Den sterkaste veksten fann stad dei første 20 åra. Deretter flata vekstkurva
ut. Om vi hadde teke med tal for 1865 ville vi sett at metodismen i resten av landet hadde ein
eksplosiv vekst i tida før 1876 og fram mot 1890. Deretter blei denne veksten slakare.
Tabell 19 synar at i Bergen var det ein tydeleg vekst
fram mot 1890, men at den kraftigste auken kom på 1890-talet.
Det vil seie at vekstkurva i Bergen heng noko etter resten av
landet.
Brukar vi tabell 6 som er
basert på kyrkjelydsprotokollen
for Første Menighed, ser vi at
det var sterk tilslutnad i byrjinga. Det var ikkje uvanleg for
vekkingsrørsler i den første fasen. Deretter var det ei ny bølgje midt på 1880-talet, men svakare kring 1890. Desse kurvene må ein også samanlikne med økonomiske konjunkturar. Slik
samvariasjon er funnen for fleire vekkingsrørsler. (Seland 2006: 397-399)
Teorien seier at vekkinga kjem i forkant av den økonomiske oppgangen. Metodistvekkinga i Bergen på slutten av 1870-talet og fram mot midten av 1880-talet høver med lågkonjunktur og depresjonstid Kring 1887 endra tilhøva seg noko. På denne tida var det uro
kring delinga av kyrkjelyden. Mot slutten av 1890-talet starta ein varig økonomisk oppgong.
Forkant av og inn i denne perioden hadde metodismen den sterkaste tilvekstperioden.
(Ertresvaag 1982: 328-329)
Forklaringa på slik samvariasjon er «at anomitilstanden omkring sammenbruddet av
en høykonjunktur får troende til å organisere seg og på den måten utløse krefter som slår ut i
vekkelse når det igjen er forventninger om ”bedre tider” i befolkningen». (Seland 2006: 398)
Dette kan altså sjå ut til å ha relevans for metodismen i Bergen.
Metodistane i Bergen var det største dissentarsamfunnet så seint som i 1920. Dei som
kom nærast var katolikkar og Den lutherske frikyrkja med kring 250 medlemer kvar. Meto22.10.2009
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distane hadde stabilisert seg på kring 30 % av dissentarane i byen, medan dei hadde styrka
posisjonen sin i bybiletet ved å nesten ha nådd 1 % av folketalet. Det var ein langt sterkare
posisjon enn i resten av landet der Frikirken hadde passert Metodistkirken i medlemstal.
(Folketeljing 1920: Tabell 2)
Vekkinga i Bergen Indremisjon hadde alt teke til då metodismen kom til byen. Metodistane etablerer seg såleis både som ein del av vekkingsbølgja i byen, men også i konkurranse med det som alt gjekk føre seg på Misjonshuset. Noko av det so truleg skilde dei var at
metodistar i større grad nådde arbeidsfolket. Både metodistar og indremisjon rekrutterte frå
menneske fødde på bygdene, men metodistane var i langt høgare grad arbeidarar og handverkarar med låge inntekter og låg formue.
Bergen Indremisjon hadde 88 medlemer etter stiftingsmøtet og auka til 250 ved utgongen av året 1863. Fram til 1869 nådde ein over 640. Frå 1869 til 1872 gjekk talet tilbake
men steig deretter og i 1880 passerte ein 600 på ny. Dette kan sjå ut til å vere totalt ulik
vekstkurve i høve til metodismen, men dersom ein tek utgangspunkt i medlemstalet ved utgongen av 1863 og reknar ein snittvekst på kvart år fram til 1880 der ein set talet til 600, blir
tilveksten pr år 20,4 personar. Gjer ein det same med metodistane mellom utgongen av 1879
og 1890 får ein 19,9. Dermed var vekstkurva nesten den same. Metodistane si tiltrekkingskraft med si forkynning og sin kyrkjelyd var på line med indremisjonen.
Metodistane i Bergen markerte seg såleis som eit tydeleg alternativ på den religiøse
marknaden i byen med ei klår vekkingsforkynning og samstundes ein kyrkjeleg profil som
kom tydelegare fram etter kvart. Dei nådde fram til samfunnsgrupper som andre kyrkjesamfunn ikkje fekk kontakt med i same grad. (Baptistane hadde ein viss tilslutnad frå arbeidarklassen, men greidde ikkje å nå same medlemstalet i denne perioden.) I denne perioden slo
den religiøse pluralismen gjennom.

B.

TILHØVET TIL ARBEIDARKLASSEN

Med klar overrepresentasjon av menneske frå arbeidarklassen både i Bergen og andre
stader i landet, trengst det ei forklaring. Det har ikkje vore tid til å undersøke i kva grad metodistar var eller ikkje var aktive i Arbeidarpartiet eller fagrørsle i Bergen. Dei vurderingar
som blir gjort her, byggjer såleis på inntrykket kjeldematerialet har skapt.
I Østfold vart det påvist at metodistar engasjerte seg i sosialistisk arbeidarpolitikk.
(Hassing 1980: 259) Det kan sjå ut som om det ikkje var heilt på same måten i Bergen. Det
vil ikkje seie at det ikkje var metodistar som var sosialistisk innstilte, men det er vanskeleg å
sjå at metodistmiljøet hadde slike preferansar.
Fram til hundreårsskiftet hadde Venstre eit solid grep om dei lågkyrkjelege i Bergen.
(Ertresvaag 1982: 574) Det er gode grunnar til å tru at metodistane stod nærast desse gruppene. Arbeidarpartiet i byen vart skipa i 1885, og arbeidarrørsla dei første åra vart leia av ein
danskfødd agitator som la vekt på klassekamp. Samstundes eksisterte det eit borgarleg arbeidarparti med bakgrunn i Handverkssvennane si foreining. (Ertresvaag 1982: 535-538) Norsk
sosialisme generelt utvikla seg i antireligiøs lei. (Hassing 1980: 87) I denne perioden var
Ole Olsen pastor i Skottegaten. Han var kjent for å vere ein uttalt motstandar av kopling mellom sosialisme og kristendom. (Hassing 1980: 253) Olsen var ein populær leiar for kyrkjelyden. Samla sett er det difor vanskeleg å sjå at kyrkjelydane i Bergen har vore grobotn for arbeidarpolitikk i byen.
I sosiologisk tenking skil ein mellom religiøse og sosiale rørsler der dei religiøse er
meir opptekne av å endre menneska enn å endre tilhøva menneska lever under. (Seland
2006: 43) Eit slikt skilje kan høve på metodismen i Bergen der det kan sjå ut som om dei li22.10.2009
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beralistiske ideala om fridom for einskildmennesket hadde meir gjennomslagskraft enn sosialistiske gruppeorientering. I dette kan vi nok spore den amerikanske, metodistiske arven i
staden for den engelske.
John Wesley General Rules vart summert til å sjå dei personlege vinningane ein kan
nå i høve til eit sosialt ansvar ein har. Dei vinster ein har fått, skal ein ikkje bruke opp til fånyttes. Ein skal ha nesten i tankane og det som er til det beste for andre enn ein sjølv.
(Hassing 1980: 231-232) I amerikansk tradisjon som norsk metodisme overtok, låg tyngdepunktet på det individet kunne utrette. I engelsk metodisme vart det å gjere noko med sosial
urettferd ei sak både for engelsk arbeidarrørsle og engelske metodistar. Så sterk var denne
linken at Labour den dag i dag vedstår seg at «British Labour Party owes more to
“Methodism than Marx”». (http://www.labour.org.uk.faith)
I god filantropisk ande fekk metodistane i Bergen i gong arbeidet med diakonisseverksemd og sjukepleieutdanning frå 1904 av. I dette arbeidet var møbelhandlar P. Larsen
aktiv saman med enka etter Lars Petersen – Hanna Petersen. Ho hadde truleg gode kontaktar
i helsevesenet i Bergen. (Årskonferansen 1905: 60) Stiftelsen Betanien som voks fram av
dette tiltaket, har etablert seg som ein viktig institusjon i helsetilbodet i byen.

C.

FRÅHALD

Fleire av metodistpredikantane til dømes Anders Olsen og T. B. Barratt vart nytta
som foredragshaldarar og talarar på arrangement i regi av fråhaldsrørsla. (Barratt 1941: 39)
Forbodet mot å nyte alkohol hadde amerikansk metodisme fått innarbeidd i dei alminnelege
reglar. (Hassing 1980: 266) For dei alkoholikarar som kom i kontakt med metodismen kunne
det vere ein styrke at miljøet hadde eit forbod mot alkoholbruk. Det kunne vere ei støtte til å
halde seg edru og gi familien ein betre økonomi. Men dei som sprakk hadde synda og var
kvalifisert for utelukking av fellesskapen. Kopling mellom synd, alkoholbruk og å vere fortapt, kunne vere eit kraftig virkemiddel, men gjorde også at ein del greidde å rive seg laus frå
eit destruktivt livsmønster. (Seland 2006: 416) I kva grad sanksjonane var til det beste eller
forsterka tapskjensla, har ikkje vore vurdert.
Det rår usemje mellom Hassing og Furseth om samanhengen mellom metodistisk
vekking og mindre drukkenskap. (Furseth 1999: 322-323) Dei som klarte seg best på låge
løner var oftast dei som ikkje hadde eit alkoholproblem, levde nøysamt og hadde struktur på
hushaldet sitt. (Hassing 1980: 269)

D.

LEKFOLK – PRESTAR OG GENERASJONSKONFLIKTAR

Den mannlege delen av lekfolket hadde større armslag oppover i hierarkiet enn kvinnene. Kvinnene hadde likevel ei rekke arenaer dei kunne utfalde seg på. På lokalplanet hadde båe kjønn høve til å utvikle leiarskap og påverke avgjerder, men av ein eller annan grunn
stoppa ei naturleg demokratisk utvikling av det kyrkjelege demokratiet på landsplan opp.
Lekfolket hadde ikkje tilgong til kyrkja sitt øvste organ i Noreg - Årskonferansen. Her var
det berre presteskapet som tok del.
Presset nedanfrå auka i 1880-åra og i 1891 vart det kalla inn til ei lekmannssamling i
Fredrikstad der deltakarar frå kyrkjelydane på Austlandet kom saman. (E.Hansen 1973: 121)
Dette vart starten på årlege samlingar av lekfolk som etter kvart møttes på same stad og til
same tid som Årskonferansen, men i andre lokalar. Lekfolket fekk representasjon til Generalkonferansen i USA relativt snart, men måtte vente heilt til 1919 før både pastorale og leke
delegatar kunne møtast i same konferanserom og til same tid. (Hassing 1980: 105)
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Den langvarig konflikt mellom pastorar og lekfolk kunne til tider ha ei spent tone, og
der pastorar gav uttrykk for at lekfolk var ute etter dei.. (Hassing 1980) Det ligg difor mykje
bak formuleringa om at Mary Barratt «var Forstanderens bedste Hjælp.» (Årskonferansen
1906: 25)
På den andre sida fanst det døme på maktbruk og lite smidig framferd av pastorar i
Bergen. Både Ole Olsen og Bernt Jørgensen hadde konfrontasjonar med medlemer i Epworth-ligaen. Ei bok om determinisme vart kalla «Daarlig literatur» og ungdomen som hadde lese boka, fekk ikkje høve til å diskutere temaet, men blei møtt med tilsnakk frå pastoren
av ein slik karakter at den mannelege initiativtakaren til debatten tok til gråten. (Jørgensen
423)*
Leiing vart sett på som kontroll. Avvikande tankar var ein fare i seg sjølv. Dei blei
avviste. Korkje bibelkritikk, Darwins evolusjonsteori, sosialisme eller vitskaplege åtak på
kristen tru var anna enn ugudelege tankar. (Hassing 1980: 96-97)
Konfliktane med ungdomen gjekk frå ei side sett inn i rekkene av kampområde mellom lek og lærd, men det var også ein konflikt mellom generasjonar. Kvartalskonferansen
ville ikkje godkjenne valet av leiar i ligaen. Kampen vart fysisk i det pastor Jørgensen tok
protokollen frå sekretæren og nekta å utlevere han før denne: «lovet paa tro og ære at saadant ikkje skulde ske mere.» (Jørgensen: 423-425)
Bergen var ikkje åleine om generasjonsmotsetnader. Epworth-ligaen i Stavanger var i
ein periode den viktigaste rekrutteringskjelda til nye medlemmer i kyrkjelyden. Men konfliktane førte til at denne rekrutteringskanalen «tetna til». (Skarung 1983: 73 og 69) Striden i
Bergen førte til at ein av dei involverte først vart medlem fleire år etter, medan to andre aldri
gjorde det. (Hassing 1980: 100)
Den redusert medlemsvekst metodismen på landsbasis opplevde på 1890-talet, førte
til ulike reaksjonar. Ropet om meir vekking var eitt. Utan vekking måtte framgongen stagnere. (E. Hansen 1973: 91) Predikanten Erik A. Nordquelle (1858-1938)** meinte at metodistpredikantane endra profil ved meir utdanning og svovelpredikanten forsvann. (E.Hansen
1973: 156) Predikantane sjølv vedgjekk ei haldningsendring som dei kalla «liten nidkjærhet»
- nedtoning av vekkingsforkynning, høgtideleg framferd og liten samarbeidsvilje. (Hassing
1980: 95) Hassing peikar dessutan på at rørsla gjekk frå å vere sekt eller rørsle mot kyrkje og
institusjonalisering med eit meir differensiert arbeid. Samstundes fekk konservativ teologi
større plass. Det var ein teologi som ein ikkje henta frå USA og metodismen der, men frå
lutherske talsmenn i Noreg. Det konservative grepet hindra nye impulsar i å endre dei strukturar som hadde etablert seg. (Hassing 1980: 97-100) Fokuset på å omvende dei andre vart
redusert og indre strid kom i større grad til overflata.

——
* Søndag aften den 17. september [1890] holdt han [Ole Olsen[ et foredrag for ligaen over emnet: ”Daarlig
literatur”. Hvad der ledede ham til at vælge dette emne var at han var kommet over Bernhard Nevdal som var
ligabladets redaktør i læsningen af en bog om determinismen. I dette foredrag blev han til dels meget alvorlig,
som ledede til at Bernhard; som selv var tilstede begyndte at græde. Dette bevirkede at ligaens medlemmer
følte megen medynkt med ham; da de mente at han blev behandlet for haardt og der blev megen diskution. Olsen kan dog ikke klandres. Hangjorde en god gjerning i at banlyse saadanne studier frå ligaens ungdom.
** Vart opphav til Dei frie evangeliske forsamlingar i Noreg http://www.snl.no/artic.html?
id555117&search=Nordquelle*
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E.

SPOR ETTER METODISMEN I SAMFUNNET

I og med det ikkje har vore forska på metodismen i Bergen tidlegare, er det lite å hente av faktisk viten om på kva område metodismen har sett spor etter seg. Her er truleg mykje
upløgd mark. Både ei nærare gransking av tilhøvet til arbeidarrørsla, indremisjonen og personstudiar med tanke på samfunnsengasjement og posisjonering kunne ha vore interessant.
Det er vanskeleg å forstå at med eit så høgt medlemstal som dei to kyrkjelydane til saman
etter kvart fekk, ikkje skal vere mogeleg å spegle metodismen i større grad.
Indremisjonen i byen har fått skrive fleire bøker om sin eigen bakgrunn. Linene der
blir dregen tilbake til Hauge, Johnson og Rosenius, men i den grad amerikansk påverknad bli
nemnt, går det under nemningar som amerikanske impulsar. Hassing meinar likevel at dei
viktigaste karakterdraga ved metodismen som vekkingsetikk og –metodar kan ein finne att i
indremisjonsrørsla og at denne påverknaden var sterkast i 1870- og 1880 – åra. (Hassing
1980: 209) Med den kontakten kjeldene fortel at det var mellom t. d. Lars Petersen, T. B.
Barratt og både emissærar og bygdelag i Hardanger, er det all grunn til å tru at det her finst
ikkje-erkjente relasjonar.
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VIII. KONKLUSJON
Innleiingsvis tok eg sikte på å kartleggje kva som gjorde at metodismen etablerte seg
og fann feste i Bergen frå 1879 og frametter. Var det eit resultat av målretta strategiske tiltak
eller svar på spørsmål i samtida?
Dei svara eg har freista å få fram kan samlast kring følgjande punkter:
For det første fanst det personar i leiinga av Metodistkirken i Norge som nytta høvet
på eit gunstig tidspunkt for byen. Dei handla etter ein strategi som ser ut til å gå att. Ved å
lytte til signal om kvar det kunne finnast menneske å knyte an til, kunne ein sende personar
som ein hadde godkjent som forkynnarar for å freiste utvikle potensialet til varig verksemd.
Målet var å nå heile landet med ei sann kristen kyrkje som kunne vere eit heilagt folk for
Herren.
Den andre grunnen var at det truleg var menneske i byen som hadde høyrt om metodismen eller alt var ein medlemer av rørsla som ønska at kyrkja skulle investere i arbeidskraft i byen. Nokre slike personar hadde tilhald eit stykke utanfor byen, men må ha hatt kontaktpunkt der.
For det tredje fanst det menneske i byen som kjende seg framandgjorte både i høve til
staden og kyrkja. Dei var dessutan svært unge og på leiting etter nye relasjonar og forståingsrammer for dagleglivet og tilveret. Dei høyrte til grupper i samfunnet med svakt ressursgrunnlag og med.
Innhaldet i metodismen var det fjerde momentet. Forkynninga vart opplevd som aktuell for livssituasjonen dei var i og gav rom ikkje berre for intellektet , men også for
kjenslemessige tilsvar og uttrykksformer. Forkynninga hadde bakgrunn i ein teologi som lutherdomen fann avvikande og sekterisk, men som metodistane sjølv opplevde som heilskapsfremjande og logisk. Livet vart sett på med noko meir positive auge enn i mange lutherske
miljø og song og musikk skapte ein innbydande ramme om samlingane. Metodismen stod
også for eit differensiert og totalt omfattande aktivitetstilbod som dekka alle generasjonar.
Desse skapte sosiale band som gjekk inn i dagleglivet og erstatta tapte relasjonar.
Det femte momentet var at vekkingane vart sette i gong på eit tidspunkt der menneska kan ha vore mentalt gunstig innstilte på å lytte til denne typen bodskap og til å søkje slike
religiøse samfunn.
For det sjette opna medlemskap opp for ein arena der leiareigenskapar kunne utviklast og føre til avansement i eit sosialt hierarki.
Innhald i preikene og arbeidsforma hadde eit moderne og individualistisk preg og var
samstundes kanalar for amerikanske impulsar som samtida fann interessante.
Samla sett blir difor svaret at metodismen kom til Bergen som eit resultat av ein kombinasjon mellom strategi og tilhøve i tida som var modne for metodismen sitt innhald. Kostnader knytt til motstand frå det etablerte kyrkelivet saman med strenge reglar for kven som
kunne bli medlemer, kan ha redusert tilveksten, men det fanst også sterkt hemmande faktorar
i norsk uvilje mot å bryte med det etablerte. Dei som hadde lite å tape på konfesjonsbyte, tok
steget fullt ut.
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IX. APPENDIKS
Appendiks 1:
Hovedkategorier

Beskrivelse

Klassekoder

Tolkning

Svensk Amerik. sys- Egen todeling
system
tem

1

Overklasse

1

Embetsmenn & storforetakseiere

Ia&b

High
WhiteCollar

2

Middelklasse

2f

Høyere funksjonærer

Ib

High
WhiteCollar

2

Middelklasse

2k

Kjøpmenn / handlende

Ia&II High/Low
a
WhiteCollar

2

Middelklasse

2m

Mestere / selvstendige IIa
håndverkere

2

Middelklasse

2s

Skipsførere

IIb

3

Lavere Middelklasse

3

Diverse: Musikanter,
kirketjenere m.m.

IIb

Low
WhiteCollar

3

Lavere Middelklasse

3a

Arbeidsformenn

IIb

Low
WhiteCollar

3

Lavere Middelklasse

3f

Lavere funksjonæIIb
rer:kontorister, lærere

Low
WhiteCollar

3

Lavere Middelklasse

3g

Geseller

3

Lavere Middelklasse

3s

Styrmenn

4

Gårdbrukere

4

Gårdbrukere

III

5

Faglærte arbeidere

5

Faglærte arbeidere,
kjørere

IV
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Low
WhiteCollar

Va

Skilled/
semiskilled

Arbeiderklasse
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5

Faglærte arbeidere 5m

Sjømenn, med spesifiserte Va
yrkestitler

Semiskilled

5

Faglærte arbei- 5s
dere

Håndverkssvenner

Skilled

5

Faglærte arbei- 5u
dere

Uniformsarbeidere

Semiskilled

6

Ufaglærte

6

Uspesifiserte arbeide- Va
re og dikselmenn.

Unskilled

6

Ufaglærte

6d

Tjenestedrenger (Ikke
hustjenere)

6

Ufaglærte

6f

Sild- og fiskearbeidere (helst kvinner)

6

Ufaglærte

6l

Sjauere, dag- og løsarbeidere

6

Ufaglærte

6m

Matroser, uspesifiser- Va
te sjøfolk.

6

Ufaglærte

6s

Syarbeide (kvinner)

6

Ufaglærte

6v

Vask og lignende
(kvinner)

7

Hustjenere

7

Tjenestepiger

Vb

7

Hustjenere

7a

Ledende tjenestestillinger

Vb

8

Fattigforsørgede

8

Fattiglemmer

9

Ukjent/ikkeyrkesaktiv

9

Ukjent
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Annet
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9

Forsørgede

9b

Hjemmeboende barn uten
ytterligere info.

9

Forsørgede

9d

Lærlinger / håndverksdrenger

9

Forsørgede

9e

Elever

9

Selvforsørgede 9r
pensjonister

Rentenister og lignende

9

Forsørgede

Studenter

9s

Semiskilled

Kilde: Torvanger. 2000: Appendiks 1
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