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FORORD 

I styremøte 12/6 1959 ble det vedtatt å utgi en jubileumsbok 
i anledning av at det i 1963 er 100 år siden Bergens Indremisjon 
ble stiftet. 

Styret henvendte seg så til res. kap. Bernhard Eide, med spørs
mål om han kunne påta seg å skrive boken, og det sa han seg 
villig til. 

Styret takker Bernh. Eide for det utmerkede arbeide han har 
utført. Han har gitt et omfattende, og grundig gjennomarbeidet, 
historisk tilbakeblikk fra den ringe begynnelse i 1863 og fram til 
i dag. Og ikke minst takker vi ham for at han har maktet å gjøre 
historie-boken til interessant lesestoff. 

Bergens Indremisjons historie gjennom 100 år er et tilbake
blikk. Her møter vi menn og kvinner som fikk kall fra Gud til 
misjon blant vårt eget folk. De var tro mot kallet, og gikk fri
modig til arbeids. Ble de til skamme? Nei. Gud lot arbeidet 
lykkes. Bergens Indremisjon har gjennom disse 100 år påtatt seg 
- og løst - mange og store oppgaver, og nye tiltak, til fremme
av Guds rike. Således er det flere store ytre-misjonsorganisasjo
ner som har sine røtter i Bergens Indremisjon. Utallige kvinner
og menn er gjennom denne virksomhet blitt vunnet for Guds rike.
Mange store og gjennomgripende vekkelser har man fått opp
leve. Men også mere i det stille har man fått oppleve frukter av
arbeidet.

Bergens Indremisjon har også drevet et stort kristelig-sosialt 
arbeide gjennom de 100 år, med timelig og åndelig hjelp til de 
mange ulykkelige, og til nytte for samfunnet. 

Det er vårt ønske og vår bønn at den arven vi fikk fra våre 
fedre, må bæres videre av slektene som kommer, og at Guds rike 
fremdeles må ha framgang i vårt folk. 

Redaksjonskomite har vært : Trygve Hopsdal, form., Kjell 
Sørensen og Ivar Samset. Sistnevnte døde våren 1961, og i ham 
sted ble Johs. Anthun valgt. 

Styret. 





FOROR D 

Alt arbeide med historien har sine grenser. For dette historie
arbeid har Bergens Indremisjons hovedstyre trukket grensene opp. 
Innen den rammen har forfatteren stått fritt. 

Mange mennesker har æren for Bergens Indremisjons historiske 
innsats. Dessverre fikk ikke engang de fleste av dem en plass i 
denne boken. Ingen beklager det mer enn forfatteren. 

Jeg takker dem som på en eller annen måte har hjulpet meg 
med arbeidet. Først og fremst gjelder dette komiteen med dens 
kloke råd og gode samvær. En spesiell takk må jeg få gi kjøp
mann Magnus Breistein, som det levende indremisjonsleksikon 
han er, for hans alltid velvillige og opplysende svar på mine 
mange spørsmål, og for de lærerike og hjertevarme samtaler vi 
har hatt. 

Samarbeidet med forretningsfører Trygve Hopsdal har vært 
både nødvendig og verdifullt. Han har lest korrekturen og han 
har hjulpet meg med kildematerialet. Så langt jeg har hatt bruk 
for det, har jeg hatt adgang til Bergens Indremisjons arkivstoff. 
Boken «Bergens Indremisjon Gjennom 75 År» av misjonær P. S. 
Eikrem har vært en god hjelp. Den er delvis arbeidet inn i denne 
boken. Noe spesielt prinsipp når det gjelder språkformen i sita
tene, har jeg ikke fulgt. Når noe viktig eller særmerkt skulle 
fram, har jeg som regel latt dem stå i deres opprinnelige form. 
Andre steder har jeg modernisert dem litt for å gjøre lesningen 
lettere. 

Det er noe visst ubendig, noe besettende og befriende over 
Bergens Indremisjons historie. Så å si helt uventet sto Bergens 
Indremisjon fram «med livets rett». Ikke spurte den til høyre 
eller venstre om den fikk lov å eksistere. «Med livets rett» sto 
den der og vokste seg videre. Men livet selv var Guds liv hos 
disse menneskene. Livets rett ligger i livets iboende guddoms
krefter, en åndelig utrustning som følger et himmelsk kall. Der
for har Gud alene æren for alt. 

B er n h. Ei d e. 
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GNISTEN SOM TENTE. - JOHAN PETTER GJERTSEN 

Gnisten som tente den åndelige flammen som heter Bergens 
Indremisjon, kom fra en enkelt person. 

Avholdstaler Johan Petter Gjertsen. 
Den 25. oktober 1803 ble han født på Leirvåg i Askvoll. For

eldrene var lærer og kirkesanger Paul Gjertsen og hustru Randi 
J onsdatter. De hadde 6 barn og hverken fattigdom eller rikdom. 
Johan Petter var en kvikk og evnerik gutt, med lyst på skoleveien. 
Det ble spinket og spart, men det strakk ikke til. Så reiste han til 
Bergen, arbeidet om dagen og leste privat om kvelden, for å nå 
fram til artium. Men det ville ikke lykkes. I tre år holdt han på. 
Men vanskene ble for store. Kampen for utkommet tok tiden. 
Sinnet kunne ikke samle seg om et bestemt mål. 

Han forlot Bergen, ble gjestgiver i Kaupanger, sluttet med det 
og ble lærer, senere kontorist og så lensmannsbetjent. Skolepla
nene hadde han fremdeles, like til i 1842 da han giftet seg med 
Berte Helene Hansen. I 1852 ble han konstituert lensmann i 
Gulen tinglag. I 1854 søkte han lensmannsstillingen i Årdal i 
Sogn, - med 6 mennesker å forsørge og nok av økonomiske be
kymringer. Men stillingen fikk han ikke. Dermed tok han handels
borgerbrev og begynte forretning i Bergen. Men inntektene strakk 
ikke til. Han måtte skaffe seg noe ved siden av, og ble avholds
taler i slutten av femti-årene, utsendt av «Bergens Forening mot 
Brændevin». 

Nå ble han en annen. Nå hadde han funnet seg selv. En stor 
livsoppgave grep ham, - som taler og banebryter, ikke bare for 
avholdssaken, men for kristelig liv i det hele. På reisene sine fikk 
han se en verre ulykke enn brennevinet : Det åndelige livet lå 
brakk. Der lå den dypeste ulykken i folket. Guds ord måtte brin
ges fram, ikke bare som sed og skikk, men som levende liv. En 
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levende kristendom ville være betingelse for alt ideelt arbeid, 
også for avholdsarbeidet. 

Han visste at der var blitt stiftet foreninger for indremisjonen 
på Sør- og Østlandet. Overalt der han reiste, slo han frempå om 
indremis j onsforeninger også på Vestlandet. Derfor var det at 
flere nye indremisjonsforeninger fikk aktive avholdsfolk som 
medlemmer, eller «måteholdsfolk» som de den gang ble kalt. 

I 1863 sendte han ut en oppfordring om å stifte en indremisjons
forening for Bergen og Omegn. Denne oppfordringen tente inte
ressen i mange sinn. 

TIDEN V AR INNE 

En gnist kan ikke tenne uten at der er noe å tenne i. Det var 
det i Bergen. Vel var det så at Bergens Indremisjon ikke ble født 
i vekkelse. Det var heller ikke noen kirkelig brytning i byen. Men 
der var brennefang nok for den gnisten som tente. Bergens indre
misjon hadde sin bakgrunn i det kristelige liv, i gudslivets egen 
indre modning. Siden kristendommen kom til landet, hadde Den 
Norske Kirke forkynt Guds Ord i Bergen, og drevet sin oppdra
gende innflytelse i slektenes gang. Siden Hans Nielsen Hauge 
(I 771-1824) ga det norske folk den haugianske vekkelsen, ble 
det kristelige liv aktivisert, - etterhvert i mange grener. Fra 
denne bakgrunn begynte Bergens Indremisjon i åndslivets spon
tane og uventede gjennombrudd. 

Haugianske spor 

Bergenserne kan skryte av at her fikk da Hans Nielsen Hauge 
gå i fred. Det kunne ikke et eneste øyeblikk falle de gode bor
gere av Bergen by inn å forfølge noen for hans religiøse syn. De 
var jo vidsynte og religiøse selv, og de kunne godt tenke seg å 
like en religiøs handelsmann. Heller ikke kunne de gjøre livet 
surt for en stakkars fremmedkar. Til det var de for store verdens
borgere. Og så var det dette med biskopen da, selveste Johan 
Nordahl Brun (1745-1816), den mektige mann med det impo
nerende ytre. Han gikk jo god for lekmannen, - og hva skulle 
vel da de andre ha å si ? Han mente at en fikk da være såpass 
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stor i Den Norske Kirke at en ikke slo ned det lille som, etter hans 
syn, lekfolket drev på med. Dessuten var han en personifisert 
motstander av rasjonalismen og vernet enhver som var enig i det. 

Så kan da bergenserne fortelle, at her i byen var det eneste 
stedet i landet der Hans Nielsen Hauge fikk gå i fred, - uten 
«tumultuariske optrin og drængespot paa offentlig gade». 

Men om Bergen var en religiøs og frisinnet by med «rommelig 
menneskekiærlighed», så hadde den likevel ikke bruk for «sek
ter». Her fikk Hauge gå fritt omkring, men han fikk ingen bety
delig åndelig inngang. I det stille ble det knyttet noen «venner 
til bevegelsen», og i det stille arbeidet de. I de første femti år 
av 18-hundre-tallet hadde de ikke et eneste offentlig utlyst møte. 
Selvsagt hadde de sine møter, men en vet ikke engang med sik
kerhet hvor de holdt til. Sentret for vennene var familiene Amund 
Helland og Ole Torjussen Svanøe. 

Det første livstegn ga de i 1832, da Traktatselskapet ble stif
tet, det andre i 1842 da Det Norske Misjonsselskap ble stiftet, og 
det tredje i 1856 da presten G. A. Lammers var i Bergen. 

Ved den lammerske innflytelsen gikk noen av dem ut av stats
kirken, men etter ti år ble de ikke nevnt mer. Andre meldte seg 
ikke ut, de dannet «Opbyggelsesforeningen». 

Ophyggelsesforeningen 

En av stifterne forteller hvorledes denne foreningen ble til : 
«I året 1858 skjedde uttredelsen av statskirken av en del av 
Haugevennene som ledet møtene på Corneliussens sal. Disse gikk 
over til den Lammerske frimenighet. Da besluttet endel troes
brødre som holdt fast ved vår evangelisk-lutherske bekjennelse å 
samles et sted til oppbyggelige sammenkomster. Noen venner gikk 
da til vår kjære kjøpmann Lorentz Vesenberg, og ba ham om 
han velvilligst kunne overlate oss et rom i asylet ved Skiven, 
hvilket ble innrømmet med stor velvillighet, - hver søn- og 
helligdag. De menn som da satte seg i spissen herfor var: bødker 
Rasmussen og A. Tollefsen med noen få andre. Ovenstående års
tall i september, 14. søndag etter trefoldighet, samles vi til andakt 
første gang, hvor herr emissær Nils Yvilsager holdt et kraftig og 
oppbyggelig foredrag, og Rasmussen sluttet med bønn. På dette 
sted holdtes jevnlig oppbyggelse hver søn- og helligdag på den 
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gamle enfoldige haugianske måte, - og jeg tror til meget velsig
nelse, - idet 2 eller 3 brødre ydet hver sitt bidrag. Og ikke minst 
øktes samværets velsignelse når troende brødre kom til byen og 
bar frem sine dyrebare vitnesbyrd. A. Tollefsen.» 

Denne forening hadde andre prinsipper enn den senere indre
misjonen hadde. Dette kaster vedtektene lys over. Vi kan nevne 
§ 3 :  «For nærværende består foreningen av 12 medlemmer,
hvilke samtidig utgjør bestyrelsen. Disse 12 menn skal fremdeles
vedbli som denne forenings bestyrelse. - - Når avgang i besty
relsens rekker skjer, skal den fremdeles som hittil supplere seg
selv. Bestyrelsen velger innen sin midte de fo1:nødne funksjonæ
rer.» I § 6 heter det : «Når noen ønskes opptatt som medlem i
foreningen, meldes dette til formannen, som derpå meddeler det
i foreningsmøte med anmodning til medlemmene om å overveie
saken til neste møte. Hvis da ingen innsigelse foreligger, ansees
vedkommende som opptatt. Ingen kan bli opptatt såfremt et med
lem av foreningen anfører og fastholder begrunnede betenkelig
heter.» § 7 :  «Kommer et medlem i strid med denne forenings
prinsipper, eller viser det seg uverdig til foreningens tillit, - og
broderlig advarsel og formaning intet frukter, - utelukkes ved
kommende av foreningen når for det første bestyrelsens medlem
mer derom er enige, hvoretter saken legges frem for foreningens
medlemmer til avgjørelse. - - -» Et slikt aristokrati kjente
den senere indremisjonen ikke til.

Foreningen var el1ers en anerkjent størrelse i byen. Det kom
mer klart til syne ved flere anledninger, f. eks. senere da Bergens 
Indremisjon og Misjonsforeningen for Det Norske Misjonsselskap 
gikk sammen om Misjonshuset. I avtalen mellom dem heter det : 
«I tilfelle misjonsforeningen opphører, inntrer Det Norske Mi
sjonsselskap i dennes sted, og i tilfelle indremisjonsforeningen 
opphører, inntrer «Opbyggelsesforeningen» i dennes rettigheter.» 

Medlemmene kom alltid til å bestå av noen ledere innen 
kristenflokken i Bergen. Oppgaven var først og fremst «at pleie 
brodersamfunnet mellem medlemmene indbyrdes, for at opmuntre 
og styrke det kristelige liv.» (§ 1). På møtene gikk de ofte igjen
nom et bibelsk skrift i sammenheng. Slik fikk de en mengde bibel
kunnskap. «Dernæst vilde den udad vinde sjæler for Gud,» heter 
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det . En del virksomhet i denne mening har den sikkert utført. 
Men dens styrke lå ikke i arbeidet utetter. 

Da Misjonshuset var ferdig, flyttet de dit med møtene sine. 
De tilbød indremisjonen sin tjeneste, - som «en fri og frivillig 
arbeider.» Men etterhvert ble møtene færre, - ja, med års mel
lomrom. Medlemstallet minket, - noen døde, andre flyttet bort . 
De som sto igjen passet nok på å utnevne nye medlemmer. I prak
sis sto den ved lag like frem til 1930-årene, - ja, i navnet eksi
sterer den ennå. 

Oppbyggelsesforeningen var hemmet av sitt grunnsyn og sine 
statutter. Derfor ble den ikke opprinnelsen til Bergens Indremi
sjon. Den jevnet veien for Bergens Indremisjon, men Bergens 
Indremisjon har en større bakgrunn og en bredere front . 

Spontan begynnelse 

Bergens Indremisjon er ikke runnet av en retningsbestemt be
vegelse. Det var livet selv som brøt frem med stor makt. 

1842 betydde vendepunktet. Før hadde kirken gjort sin gjer
ning i folket hundreår etter hundreår, og haugianismen hadde 
brudt seg igjennom motstanden. Nå var Konventikkelplakaten 
blitt opphevet. Nå ble det åpnet for nådegavenes frie løp, nå fød
tes Det Norske Misjonsselskap, nå etterhvert slo den johnsonske 
vekkelsen inn i Kristiania og ut over landet, nå slo de kristne seg 
sammen mer og mer i samfunnssamvær og arbeidslag. Den ånde
lige atmosfære var mettet av impulser. 

Bergen har alltid vært en driftig by, også i det åndelige livet. 
De som stiftet Bergens Indremisjon var rett nok noen stille 

venner. Men de hadde tro, håp og kjærlighet i hjertet, - fullt 
nok til å bryte stillheten, med glød i evangeliets budskap, kraft 
i de helliges samfunn og hjelp til tidens sosiale nød. 

DEN 16. DESEMBER 1 863 

Forberedelsen 

Den oppfordringen som Johan Petter Gjertsen sendte ut i 1863, 
om å stifte en indremisjon for Bergen og Omegn, fikk avgjørende 
betydning. Fremover sommeren og høsten ble det talt meget de 
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troende imellom om dette. Noen var skeptiske, de fleste var inte
resserte. Et utkast til vedtektene begynte å forme seg i tanken. 
De hadde to forbilder: Lovene av 1855 for «Foreningen for indre 
mission i Kristiania», og lovene av 1853 for «Skiens indre mis
sion», og dertil et opprop av 1857 fra sistnevnte. Disse forbildene 
fikk stor betydning, - kanskje mest fordi de lå så langt ifra 
hverandre. I Kristiania ble foreningen kontrollert av prestene, i 
Skien sto den mer fritt. 

I november ble det sammenkalt til møte. Der ble det drøftet 
både stiftelsen av foreningen og eventuelt lovene for den. Gjert
sen ledet møtet. Han innledet til ordskifte. Det ble langvarig og 
tildels nokså skarpt. I møtet deltok i alle fall en av byens prester, 
men det er ikke sagt hvem det var. Fra den kanten kom motstan
den sterkest. 

Møtet fikk to resultat: For det første sa 34 av de fremmøtte 
seg villig til å bli medlemmer, dersom foreningen ble stiftet. For 
det andre ble det nedsatt en komite som skulle legge fram et ut
kast til lover på et senere møte. Det skulle holdes den 16. desem
ber samme år. Noe tyder på at det allerede på novembermøtet 
ble fremlagt et lovutkast. Men det møtte foreløpig for sterk 
motstand. 

Komiteen besto av avholdstaler Gjertsen, tollbetjent S. Søls
berg, skomakermester Clausen, kjøpmann T. Svanøe, byselger 
Tollefsen, bokhandler P. Rolland og skreddermester L. J. Knag. 

Det nye lovutkastet ble først sendt til biskopen og Bergens 
presteskap til uttalelse. Dette førte til et langt motinnlegg fra 
deres side. Av dette fremgår det helt klart at det nye tiltaket 
hadde liten interesse for dem. Noe nytt kommer ellers ikke fram. 
Det hele er de vanlige prinsippielle overveielser fra den tiden om 
forholdet mellom kirken og lekmannsarbeidet. De skjønte at det 
ikke ville nytte å sette seg for avgjort imot. Enkelte uttrykk ville 
de ha strøket eller omformet. I alle fall ville de sikre seg at ingen 
andre enn presten skulle ha den munnlige forkynnelsen. Noen 
ondartet spenning mellom prestene og den nye indremisjon var 
det ikke. Men det skulle senere vise seg at avstanden mellom dem 
var stor. 
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Starten 

Møtet den 1 6 .  desember fikk god tilslutning. De møttes på 
Olsens forsamlingssal i Lille Markevei. Lovene ble vedtatt. Der 
skrev seg 80  medlemmer. Navnet ble «Foreningen for Indre Mis
sion i Bergen og Omegn» . Dette «Omegn» viser at indremisjons
tanken hadde slått rot i Bergens nærmeste krets, og at der i for
samlingen var talsmenn for omegnen. Hvor langt denne omegn 
strakk seg, kan ingen avgjøre nå. Muligens var det bare Sand
viken, Laksevåg og Solheimsviken. Men snart skulle det vise seg 
at Bergens Indremisjon i mange år fikk en langt større omegn å 
ta vare på. 

Dette er lovene som ble vedtatt : 

§ 1 .  Bergens forening for den indre misj on har til formål å virke
til å vekke og nære et sant kristelig liv i vårt kirkelige sam
fund. 

§ 2. Dette sitt formål vil foreningen i almindelighet søke opnådd
ved å sørge for at Guds hellige og saliggjørende ord, såle
des som det av den evangelisk- lutherske kirke blir trodd, 
bekj ent og forkynt i verden, kan bli bragt de enkelte i den 
skikkelse hvori det for dem kan bli mest nyttig til lærdom, 
overbevisning, rettelse og optuktelse i rettferdighet. Nær
mest vil den således ha øiet rettet dels på foranstaltning av 
bibellesninger og lignende til kristelig opvekkelse, oplysning 
og opbyggelse tj enlige foredrag, dels på utbredelse av den 
hell ige skrift og andre til formålet svarende skrifter. 

§ 3. Medlemmer av foreningen er en hver, såvel mann som
kvinne, der bekjenner sig til den evangelisk-lutherske kirke 
og tegner sig for et visst årlig bidrag. Hvert medlem som 
har erlagt dette bidrag erholder to eksemplarer av de av 
foreningen i årets løp utgivne småskrifter - uten betaling. 

§ 4. Foreningens bestyrelse overdrages til 12 mann1) som hvert
år - på den dag2 ) disse statutter er vedtagne og som be
traktes som foreningens stiftelsesdag - velges av og blant 

1) I det fØrs le utkast 16 .  desember 1 863 sto 9 mann.
2) 16.  desember.
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medlemmene efter opfordring av bestyrelsens formann, som 
på passende måte behandler dette møte som en høitidelig 
samling i Herrens navn, og derhos avlegger regnskap for 
foreningens virksomhet i det forløpne år, og dens midlers 
forvaltning. 

§ 5. Bestyrelsen påligger det i det hele å l ede foreningens virk
somhet og vareta dens tarv. Navnlig har den således å velge 
de menn som skal arbeide i foreningens tj eneste, og ved så
dant valg stadig ha for øie at vedkommende ikke alene har 
et kristelig sinn, men også er i besiddelse av de for deres 
virksomhet fornødne særegne gaver. 

§ 6 .  Bestyrelsen samles i regelen en gang månedlig og forøvrig
så ofte formannen finner det fornødent. Når 2/3 av dens 
medlemmer er tilstede, ansees møtet fulltallig. Likeså har 
bestyrelsen å foranstalte møter innen foreningen avholdt så 
ofte den finner det tj enlig, for ved foredrag eller på annen 
måte også å virke til det mål hvortil foreningen sikter. 

§ 7. Av bestyrelsens medlemmer uttrær hvert år det halve an
tall ,  og i samme orden fortsettes ved hvert valg på besty
relse. De uttrædende kan - om de vil - undslå sig for 
gj envalg. Samtidig med valg på bestyrelsesmedlemmer fore
tas valg på 5 varamenn.3)

A n m e r k n i n g : 

Da det er foreningens ønske å tj ene kirken ved efter evne 
å yde dens innviede tj enere i de menigheter, innen hvilke 
c;len akter å virke, den understøttelse i deres gjerning som 
forholdene måtte påkreve, så vil den også være takknemlig 
for de råd og den veiledning som de velvillig vil yde til 
sakens fremme. 

På møtet ble det også valgt styremedlemmer : Tollbetj ent S .  R. 
Sølsberg, skomakermester J. H. Clausen, kj øpmann T. Svanøe, 
byselger A. Tollefsen, avholdstaler J. P.  Gj ertsen, bokhandler 

3) Lovene står her i samme språkform som i «Bergens Indremisjon gjen
nom 75 år . •
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P. Rolland, skreddermester L. J. Knag, løytnant W. Winsnæs og

dampskipsekspeditør Olav Poulsen.
Starten var tatt i en besluttsom ånd. De menn som gikk i brod

den var åndelig gode menn. Utetter var det merkelig stille om
kring denne starten. Få og små er referatene, den øyeblikkelige 
reaksjon i byen var svak. Det som finnes av opplysninger om ny
heten, vitner lite om det store som hadde hendt. 

Prestene talte ikke for den nye indremisjonen, men de reiste 
heller ikke noen aktiv motstand mot den. Den tanken at andre 
enn en embedsmann kan arbeide i Guds rike, var allerede reist 
tidligere. En embetsmann hadde ellers så meget å gjøre med sitt, 
at det kunne være vel og bra med et supplement, hvis det bare 
ikke ble en kontrast. En fikk vente og se. 

Arbeidet for hedningemisjonen hadde vært i sving noen år, men 
de savnet et samlende indre liv blant de troende, et samlet 
sentrum. Derfor ble dette nye tiltaket hilst velkommen hos hed
ningemisjonens venner. De har i grunnen alltid stått på god fot 
med hverandre i Bergen. 

DEN FØRSTE FORMANNEN, OLA V POULSEN 

Johan Petter Gjertsen var ikke interessert i å bli valgt til for
mann. Han reiste som avholdstaler og tente interessen for indre
misjonen mer enn før. 

Det ble dampskipsekspeditør Olav Poulsen som måtte ta det 
store ansvar å lede den nye indremisjonen i Bergen. På det første 
styremøtet ble han enstemmig valt til formann. 

Han er født på Moltustranda på Sunnmøre. En tid var han 
lensmann i Jølster, og kom i 1860 til Bergen, som ekspeditør for 
Nordre Bergenhus Dampskibe. Han var en smålåten og stillefa
rende mann, avholdt av alle. Hans hovedinteresse gjaldt indre
misjonen og målsaken. 

Noen mener at målsaken ble hans største innsats. Da Vest
mannalaget ble stiftet i Bergen i 1 868, var han med. Han ble 
valgt inn i det første styret, og satt der - som kasserer - den 
lengste tiden til sin død i 1896. Målsaken fikk i ham en varm tals
mann og målbladene en god medarbeider. Han skrev nokså me
get, ofte undertegnet «p. p. Leitet»,  siden han bodde på Leitet. 
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Johan Petter Gjertsen. 

Han som tente gnisten, og sendte 
ut oppfordring om å stifte en 
indremisjon for Bergen og omegn. 

Olav Paulsen. 

Den første formann ( 1 863-1866). 

Under dette merket vil en finne meget fra disse årene. Men han 
gjorde seg mer gjeldende som lærebokforfatter. I 1869 ga han ut 
det første forsøk på en nynorsk lesebok. Da Vestmannalaget satte 
en premie på 100 kroner til den beste bibelhistorie på nynorsk, 
fikk han og en annen premien. Boken kom i 1882. Paulsen skrev 
fra Det Gamle Testamente. 

Han fikk en avgjørende betydning for indremisjonen, særlig 
da med tanke på starten. Allerede fra begynnelsen av tok dette 
arbeid mye tid, men enda mer etterhvert som arbeidet utviklet 
seg. Særlig formannen ble engasjert. Hver 14. dag var det styre
møte, ofte hver uke. Hver fredag var det arbeidermøte, som ble 
holdt hos formannen privat. Formannen måtte være til stede ved 
de ordinære møtene, som of test ledet han dem, i alle fall måtte 
han åpne eller avslutte. Ved fester og andre tilstelninger var han 
selvskreven. Alle formenn i Bergens Indremisjon kan minnes som 
uselviske arbeidere for Guds rike. 

Her var nok av spørsmål å løse for en ung indremisjonsfor
ening. Men det som opptok sinnene mest i den første tiden, da 
både Olav Paulsen (1863-66) og kjøpmann C. J. Mohn (1866-69) 
var formenn, gjaldt selve arbeiderspørsmålet. Først gjaldt det 
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spørsmålet om lekmenn kunne tale offentlig, så om det kunne 
skaff es kvalifiserte menn og så om de var rett i læren. 

Om Johan Petter Gjertsen er å fortelle at han fikk reiselyst til 
Amerika. I 1864 reiste han, enda han var 61 år gammel, altså i 
de dager en gammel mann. Men han syntes at meget av livet 
ennå lå foran. Og han visste hva han ville. Blant innvandrerne 
var det prestenød. I 1865 ble han ordinert til prest for en menig
het i Racine, Wisconsin. Da hørte han til Skandinavisk Augustana 
Synode, men gikk siden over til den Norsk-Danske Konferanse. 
Han virket som prest forskjellige steder i U.S.A., til sin død i 
1892. Også misjonsinteressen dyrket han videre. I 1878 grunnla 
han Zionforeningen, som han ledet flere år. Han hadde stor inte
resse for sang og ga i 1881 ut «Sanger for Israel». Dette var en 
mann med et rikt interesseliv og med stor livskraft. Lenge søkte 
han etter Guds plan med livet. Men da han fant den, gjorde han 
en varig innsats. Han skrev sitt navn i Guds rikes historie på 
begge sider av det store hav, og etterlot seg bare gode minner. 
Begge sønnene, Falk og Gustav, ble kjente prester der borte. 

DEN FØRSTE OPPGA VEN OG DET FØRSTE MÅLET 

Hvor navnet eller uttrykket indremisjon stammer fra, er ikke 
sikkert. I 1819 finner vi «home mission» i England, i 1843 «innere 
Mission» i Tyskland. I alle fall oppsto uttrykket i det 19. år
hundre. I Tyskland brukte pastor Johan Heinrich Wichern det -
i 1848 - på et kirkemøte. Han fortsatte hele livet med å bruke 
det, og han var leder for indremisjonen der. Navnet er vel sann
synligvis kommet til oss fra Tyskland, og betegner indremisjon 
i motsetning til ytremisjon eller hedningemisjon. 

Hva navnet indremisjon står for, er det også en del uklarhet 
om. I Tyskland la de hovedvekten på barmhjertighetsarbeidet. 
Men fedrene i Bergens Indremisjon hadde et høyere mål enn det 
å lindre i legemlig nød. 

Den oppgave og de retningslinjer styret hadde fått, sto klart 
formulert i lovene. «Bergens forening for den indre misjon har 
til formål å vekke og nære et sant kristelig liv i vårt kirkelige 
samfunn . . . . ved å sørge for at Guds hellige og saliggjørende 
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ord, således som det av den evangelisk-lutherske kirke blir trodd, 
bekjent og forkynt i verden - - ha øiet rettet på foranstaltning 
av bibellesninger og lignende til kristelig opvekkelse, oplysning 
og opbyggelse, tjenlige foredrag, dels på utbredelse av Den Hel
lige Skrift og andre til formålet svarende skrifter.» 

• 
• 

Bergens Indremisjons styre 1864. 

1. rekke : Wilhelm 11\Tinsnæs, J. T. Danielsen, Olav Poulsen, Jakobsen.

2. rekke : S. R. SØlsberg, Joh. C. H. Storjohann, C. J. :Mohn, T. SvanØe,
3. rekke : P. Rolland, Jæger, L. J. Knag, J. H. Clausen.

Men om enn formålet var klart formulert, ville det kreves både 
åndelig modenhet og kristelig takt for å nå det. Den indre misjon 
kom nettopp til å ta arbeidet opp innen statskirkens ramme, blant 
kirkens egne lemmer. Også dette var sagt: «- - - i vårt kirke
lige samfunn» . Det var knyttet til en anmerkning om at «det 
er foreningens ønske å tjene kirken ved efter evne å yde dens 
innviede tjenere i de menigheter, innen hvilke den akter å virke, 
den understøttelse i deres gjerning som forholdene måtte på
kreve.» Og her var det lagt inn en bønn om at Bergens Indre-
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misjon vil «være takknemlig for de råd og den veiledning» som 
kirkens innviede tjenere «velvillig vil yde til sakens fremme». 

Foreningen ønsket et godt forhold til og et innerlig samarbeid 
med kirkens menn. Arbeidet som indremisjonen begynte med, var 
jo ikke noe annet enn det som hørte med til et våkent «kirkelig 
samfunn». Her kom arbeidet blant forsømte barn, arbeidet i søn
dagsskole, arbeidet blant gamle og syke og likegyldige. Mange 
av dem hverken kunne eller ville søke kirken. Det kirkelig embe
tet kunne ikke nå dem. Det kunne heller ikke makte å overta dem, 
hverken den gang eller senere. Det måtte være innlysende at 
uviljen mot indremisjonen fra troende mennesker falt bort av 
seg selv. 

Men noe samfunn eller samarbeid med hensyn til ledelsen ble 
det ikke tale om. I styret for Bergens Indremisjon satt 12 menn, 
alle lekmenn. I styret for misjonsforeningen for Det Norske Mi
sjonsselskap satt flere prester, - og der hadde prester vært med 
fra begynnelsen. Hvorfor kunne ikke noen av prestene gå inn i 
styret for Bergens Indremisjon? Det er klart at prestene hadde 
noen viktige prinsippielle randbemerkninger til indremisjonen. 
Men noen samlet geistlig motvilje mot Bergens indremisjon var 
ennå ikke tale om. Det er også klart at indremisjonen ikke opp
fordret prestene til å delta i ledelsen. Ikke fra noen kant ble det 
gjort en henvendelse i den m·eningen. Det var en forholdsvis vel
villig holdning på begge sider, - men på avstand. 

Noe annerledes var det med hensyn til prekenvirksomheten. 
Skulle styret holde fast på forkynnergjerningen, måtte det få tak 
i byens prester. Og alt ser ut til at prestene strakk seg så langt de 
kunne. Når det ble så tilfeldig med prekenbesøk, var grunnen 
troligst den at de hadde nok med sitt eget. 

Til sitt første offentlige møte, den 10. februar 1864, hadde sty
ret innbudt pastor Valnum som taler. Dette var bokstavelig etter 
programmet. Ingen lekmann skulle tale offentlig. De hadde for
resten ikke noen som maktet det heller. 

I et av sine første møter ansatte styret den første kolportør, 
skredder Chr. Gundersen. «Han opfylte de krav som § 5 stiller 
til dem som skal være arbeidere», står det i møteboken. Han var 
sikkert en utmerket mann, men han fant seg ikke tilrette i det 
nye arbeid, og sluttet snart. 

Så måtte styret selv ta fatt. De besøkte syke og gamle og holdt 
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møtesamvær i byen og omegnen, der det kunne høve. Vi finner 
dem både i Laksevåg og i Solheimsviken. De var 3-4 på hvert 
sted. Først var det salme og bønn, så leste de en preken og opp
fordret folk til å slutte seg til indremisjonen. Overalt så de resul
tater, og det ga mot. En gang om måneden hadde de offentlig 
møte med samling av alle indremisjonsvenner i byen. Men å få 
teologer til de offentlige månedsmøter, maktet de ikke. På må
nedsmøtet i mars talte Johan Petter Gjertsen. Han var nå en
gang det skinnende store lys som de kunne ta til når det gjaldt. 
Men dette var det eneste og siste offentlige møte han var med på. 

Hele året igjennom hadde styret møtene selv. Og de ble mer 
og mer frimodige. Alt sammen viser at der var bundne krefter som 
endelig var blitt løste. I det første året steg medlemstallet fra 
80 til 252. Ikke mindre enn 88 hadde tegnet seg for et årlig bi
drag på tilsammen 90 Spd. og 10 Sh. Det var et strålende resultat. 

Styret var alltid på jakt etter nye arbeidsmuligheter. Det var 
en personlig-påvirkningens misjon. Overalt prøvde de å få kon
takt med den enkelte, - med et håndtrykk, en samtale, et besøk, 
en traktat. 

Traktatmisjonen 

Traktatmisjonen hører til 
de første oppgaver Bergens 
Indremisjon fikk. Traktatene 
gjaldt både troende og van
tro. Of te slo de ned på den 
religiøse selvtilstrekkelighe
ten, den bedrageriske selvrett
ferdigheten, eller den åndeli
ge likegyldigheten. Noen av 
emnene sier oss dette. I 1886: 
«Alterets Sakramente». «Hvil
ke nadvergjester er verdige». 
«Om Nadveren». «Tetsel». I 
1870 delte de ut 5500 stk. 
I 1873 sendte de ut «Luthers 
fortale til Romerbrevet» 
5000 ekspl. Slik ble traktat
misjonen drevet år etter år. 

30 

Wo. I, 
------

Ct�angrlium for bf Ugubfligc. 

llbqiuet af og fælne� til j\o_rbeel i•r 1\orening,11 for 

inhre ill'litSjion i mergen og 'Omeg11. 

Duerjal fra euma. 

.�rtgrn fnn lcr11gr l'ft anbm (:\Jrunouotb 
,nb brn, \om Ill.gt rr, �uilftn n 
�)tfui @:hrinud I fton. 3, 1 1. 

- -- --

J\e r g e  11 

Den fØrste traktaten. (Mars 1 864.) 



Emigrantmisjonen 

Emigrantskipene ble et spesielt trekk i Bergens Indremisjons 
arbeidsfelt. Hver eneste vår lå det en rekke emigrantskip på Ber
gens havn. De kunne ha hundrevis av mennesker ombord, - på 
veg til Den Nye Verden, Amerika. Her i Bergen kunne de ligge 
fra noen dager til flere uker. De ventet dels på passasjerer og 
last, dels på lagelig vær. Blant dem behøvdes en stor åndelig inn
sats. Og Bergens Indremisjon tok arbeidet opp med stort alvor. 
Det ble holdt møter ombord i ventetiden, og et spesielt avskjeds
møte avseilingsdagen. I rapportene er flere skip nevnt ved navn : 
Møter ombord i «Helene» av Kragerø, med 250 utvandrere. 
«Sleipner» og «Norge» med .300, «Præsident Harbitz» og «Gala
thea» med bortimot .300, og «Gratia» av Skudesnes med «flere 
hundre» ombord. «Mange hørte godt efter, andre vilde ikke høre 
tale om læsere.» Så langt som mulig ble Den Hellige Skrift delt 
ut, en gang 96 Bibler, 100 Nytestamenter og en mengde traktater. 

Bibelmisjonen 

Bibelmisjonen var en forsømt oppgave i det «kirkelige sam
funn,>. Den 7. j uli 1 868 fikk styret i Bergens Indremisjon «besøk 
av professor Lumselenn fra Aberdeen, som på det skotske bibel
selskaps vegne villig tilbød B. I. .30 Sh., ca. 7 Spd. månedlig til 
løn for en kolportør i tillegg til den som alt virket i foreningens 
tjeneste, nærmest for at utdele bibler, nytestamenter og traktater. 
Da imidlertid styret ikke kunde vente at nogen skulde være villig 
til at overta en slik gjerning for en løn av 7 Spd. månedlig, og 
foreningens midler ikke kunde greie mere enn den kolportør man 
hadde, kunde man ikke gjøre bruk av tilsagnet om denne betyde
lige hjelpen». Imidlertid fikk styret i 1 869 en ordning med semi
narist D. Grov fra Stord. Han virket dels i og dels rundt Bergen 
i 3 måneder for bibelmisjonen, med støtte fra dette bibelselskap. 
Han fikk god inngang blant prestene, helst i Sunnhordland. 

Fedrene i Bergens Indremisjon var tent av en mektig glød etter 
å kontakte menneskene. Vel hadde de mange oppgaver, men 
en var den første og viktigste : Å vinne menneskene for det nye 
livet. For dem var indremisjonen det å få menneskene til å søke 
Guds rike først, først av alt. 
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DEN FØRSTE PREDIKANTEN OG DEN FØRSTE STRIDEN, 
ANDERS HAAVIK 

I lovenes § 5 het det: «Bestyrelsen påligger det i det hele å lede 
foreningens virksomhet og vareta dens tarv. Navnlig har den så
ledes å velge de menn som skal arbeide i foreningens tjeneste, og 
ved sådant valg stadig ha for øye at vedkommende ikke alene har 
et kristelig sinn, men også er i besiddelse av de for dens virksom
het fornødne særegne gaver.» 

Fra første øyeblikk hadde foreningen åpne dører og styret et 
vell av oppgaver. Men det å finne skikkede arbeidere var verre 
enn noen hadde tenkt seg. Allerede fra starten gjorde styret hva 
det kunne for å få opplysning om gode menn for indremisjonen. 
Da ble Anders Haaviks navn nevnt. Hans ferd ble nærmere un
dersøkt, og så ble han med «hel-hjertet enstemmighet» kalt til 
arbeider. Først gjaldt det en tid av 6 måneder med en lønn av 
1 5  daler pr. måned, så gjaldt det fast årsarbeid med en lønn av 
1 35 daler for året. 

Den første preclihanten 

Anders Haavik er født i Skjold i Ryfylke. Med omvendelsen 
kom en indre drift til å vinne mennesker for det nye livet. Så ofte 
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     han kunne, nyttet han anled

A nders Haavik_. 
Den første lØnnede arbeider i 

Bergens Indremisjon. 

ningene til å tale med folk på 
tomannshånd. Han gledet seg 
derfor til det store arbeidsfelt 
som Bergens Indremisjon ga 
ham. Han fikk sitt arbeid i hu
�ene, blant syke og døende, på 
emigrantbåtene, blant båtmann
skap og utvandrere. 

Han ga den første nærmere 
beskrivelse av arbeidet på emi
grantbåtene. «Kapteiner og sty
remenn var i alminnelighet 
imøtekommende, og mannskap 
la heller ikke hindringer i vei
en, enkelte var til stor hjelp.» 
Anderledes var det of te med 



passasj erene. «Jeg hørte et og annet bifallsord, men største delen 
gikk bort med et hånlig smil.» - - «Ved nærmere bekjentskap 
var der dog nogen på h.vert skib som hadde trang til at høre Guds 
ord. Ja på enkelte skib var der stor oppmerksomhet, og mange 
bad mig komme igjen så lenge båten lå der.» Det hendte ofte at 
han t i llyste møte, men måtte avlyse før det var begynt, på grunn 
av skrål og leven. De på to at han bare satte strid og splid iblant 
dem, og de ville heller danse drikke og spille kort enn å: høre 
Guds ord. Han prøvde da neste dag, men uten resultat, - den 
tredje, men uten nytte. Kanskje det kunne lykkes den fj erde da
gen, og da var det kanskje flere som ga seg over til Gud. Slik 
lød beretningen år etter år. 

1 byen var det i grunnen ikke stort l ikere .  Ofte møtte han 
motstand og en «grænseløs uvidenhed)> . Sannel ig hadde Bro1·son 
rett : «Av døpte vrimler stad og land, men hvor er troens brand?» 
Men også her kunne det veksle mel lom lys og skygge : «På mine 
husbesøk møtte j eg en kone som ikke hadde vært i kirken mer 
enn 3 ganger på l 7 år, og hun kunne knapt lese rett en eneste 
bokstav . Jeg kjøpte briller til henne, og fikk fatt i bøkeu, Han 
vill e  glede vennene med «at mange med begjærl ighed har hørt 
Ordet, nogen til trøst og vei ledning, and.re ti l vekkelse og 
omvendelse. - En 87 år gammel kone, hun var synket dypt i 
vantro og overtro, nu priser hun nåden i Kristus. En 60 år gammel 
mann lå til sengs og var mer lik et dyr enn et menneske. Dette sa 
han selv, og dette var så. Nu er han reddet som en brand ut av 
i lden, og han priser Gud.» 

Arbeidet var både nødvendig og tiltalende. Her var sannelig 
et udyrket felt. Først ga han dem en traktat, så samtalte han med 
dem om dens innhold. Så gj aldt det salg av Bibler og bibeldeler. 
Slik gjorde han en stor innsats år etter år. «Først og fremst må 
j eg henvende meg til Gud og be ham om forlatelse for det som er 
forsømt, og for at det som er utrettet kunne være utført på en 
langt bedre måte.»  Han var den betydeligste av «kolportørene» . 

Men han hadde ikke vært lenge i Bergens Indremisj on før folk 
også ville ha ham til å forkynne Guds Ord. De «formelig truet» 
ham til oppbyggelse. Og han var virkelig skikket til det. Men helt 
ufarlig var det ikke. Det var nok av dem - også innenfor styret 
- som vaktet på ham.
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Senere fikk han lyst til å stå friere for å ta et større arbeids
felt ut over Vestlandet. Da (i 1878) skrev han til styret : 

«Kjære venner!  Jeg vil hermed la eder få vite min bestem
melse. - - I flere år har jeg bedt Gud om lys over en tanke 
som jeg ofte har tenkt ; men som jeg ikke er blitt klar over før 
nu, - den tanke nemlig at jeg bør innskrenke min virksomhet i 
Bergens Indremisjon til 4 måneder for kommende år. Grunnen 
til dette er - og jeg kan ikke komme forbi det - at den nåde
gave som Gud har gitt mig passer bedre - og kan bedre utnyt
tes på steder hvor der er mindre forkynnelse og en større trang 
efter å høre. - Brødre, - misforstå mig ikke. Jeg håper at jeg 
kjenner min ufullkommenhet og min udyktighet. - - Men i len
gere tid har jeg mottatt mange opfordringer fra venner rundt om 
til å komme til dem, og så er jeg kommet til det at nu må jeg 
gJøre noe. 

Dette er den ene grunn. 
Men den annen er likeså viktig - mitt åndelige liv krever det. 
Vær hermed på det kjærligste hilset fra eders ringe bror i 

Herren, A. Haavik.» 

Styret forsto ham. De ga ham frie hender. Han fikk reise som 
han ville i byen og på landet. Overalt var han en av dem som 
tok de tyngste takene. Oppgaven var å forkynne Guds Ord, tale 
indremisjonens sak og stifte foreninger. Siste gang han nevnes i 
årsmeldingen, var i 1884, da han reiste til Amerika. Der fant han 
seg en ny arbeidsmark som forkynner og sjelevinner. I brevene 
hilser han gamle kjenninger i Bergen, og regner dem opp en for 
en, alle de venner som han aldri kunne glemme. 

Den første striden 

Ved siden av Anders Haavik kalte styret Ole Kallem til arbei
der. Han virket i Det Norske Misjonsselskaps tjeneste og hadde 
tillit som en dyktig og åndelig mann. Fast ansatt i Bergens Indre
misjon ble han den 1 5. j uni 1868 med 9 måneders virketid pr. år. 
Han gjorde en stor innsats i indremisjonens første tid. 

Til å begynne med virket han «saadan i det stille» med sam
taler på to-manns hånd. Men snart ble han oppfordret til å tale 
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Guds Ord i forsamlinger. Han begynte med småtaler for noen få 
mennesker, men dermed lå vegen åpen som hovedtaler på møter. 

Nå ble søkelyset satt også på ham. Naturligvis gjaldt det godt 
skussmål for rett liv, men nå gjaldt det fremfor alt rett lære. 

Her fikk styret en stor vanskelighet. Dette med læren var ikke 
lett å komme forbi. I styret satt menn fra Oppbyggelsesforenin
gen, og den var en avlegger av Hauges Venner. Utviklingen var 
gått meget i den retning at de glemte ånden hos Hauge og holdt 
fast ved bokstaven. Så også i Bergen. 

Her begynte det med Anders Haavik. En gang hadde han sagt 
seg uenig i ett eller annet i en traktat som styret hadde gitt ut. 
Så tenkte de at var det uenighet på ett punkt, kunne det saktens 
være uenighet på flere. Det var best å gå ham etter i sømmene. 

Rett nok ville flertallet holde på ham, men mindretallet ville 
avskjedige ham. Det går ikke klart frem av dokumentene hva 
lærepunkt striden gjaldt. Det ser ut til at bare dette å være 
uenig i hva styremedlemmer fra Oppbyggelsesforeningen hadde 
godkjent, var nok. Det var heller ikke lett å komme denne yd
myke og beskjedne mannen til livs. Han var forresten ikke i stand 
til å forsvare seg mot gløgge og ordrappe motstandere. Og han 
tok saken så alvorlig inn over seg, at det tok på kreftene. Derfor 
søkte han avskjed. Gang på gang behandlet styret «Haaviksaken». 
Med års mellomrom dukket den opp igjen. Men han hadde en 
god forsvarer i Lars Danielsen, - og flertallet ga seg ikke. Der
for tapte mindretallet til slutt. 

Det samme gjentok seg med Ole Kallem. Mindretallet mente 
at han ikke var klar nok i læren, særlig blandet han sammen led
dene i Saliggjørelsens · Orden. I «Kallemsaken» ville de ikke gi 
etter. Noen i styret skrev til sorenskriver Jæger i Kristiansand (S), 
der Kallem hadde virket. Brevenes innhold er ukjent. Men resul
tatet ble splittelse i styret. Flertallet seiret og holdt også på ham 
«med glede og fold anerkjendelse». Dessverre ble han ikke med 
i arbeidet så lenge. Allerede i 1869 ble han syk og sluttet. 

V el hadde ikke striden tatt så store dimensjoner utad. Men den 
holdt på å undergrave frimodigheten hos arbeiderne innad, og 
det hos de beste av dem. Dette ble den første stormen som Ber
gens Indremisjon kom inn i. Den var ikke stor, men skuten var 
heller ikke så godt ballastet enda. Så den kunne lett ha blitt 
farlig. 
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INDREMISJONENS FATTIGPLEIE, 
TRO, VIRKSOM I KJÆRLIGHET 

Så snart Bergens Indremisjon var stiftet, meldte det sosiale 
spørsmål seg med stor styrke. Troens liv viser seg først og fremst 
i kjærlighet, - kjærlighet til Gud og mennesker. Troen er slik 
i seg selv at den må øve kjærlighetens gjerninger, og kjærlig
hetens gjerninger fører det med seg å vinne andre mennesker for 
troen. 

Her var nok av oppgaver. Syke, gamle og ensomme mennesker 
behøvde besøk så ofte som mulig. Det å komme til dem var i seg 
selv en stor gjerning, - knytte vennskapets hellige kristenkontakt, 
lese Guds Ord og holde andakt, holde bønn og synge en sang. 
Men like alvorlig var hjelpen i all den økonomiske nøden som 
huserte. Og arbeidet blant forsømte barn ble temmelig nødvendig. 

Alt i 1 864 ble Indremisjonens Fattigpleie stiftet. Den har i alle 
år vært til stor åndelig og materiell hjelp og velsignelse for 
mange, mange mennesker. 

Det første offentlige regnskap for fattigpleien kom i 1 868. Ut
giftene var det året 346 Spd. Kassabeholdningen 87 Spd. og 
67 ,5 Sh. Det var delt ut penger til «Husarme», «Fødemidler ved 
Forbrugsforeningen», «Kul», «Klæder», «Bidrag til Husleie», 
«Laan» og «Bidrag til Barns Opfostring». Det var ingen offent
lig stønad i den tiden, heller ikke på lange tider framover. Det 
var ikke lett for mange å greie seg når sykdom meldte seg for 
forsørgeren. 

Tanken fra først av var å drive Fattigpleien på frivillig basis. 
En del frivillige arbeidere meldte seg da også til tjeneste. Men 
det viste seg snart at arbeidspresset ble for stort. Derfor måtte 
styret legge arbeidet om. 

Først prøvde de å begrense selve arbeidsområdet. Til å begynne 
med ville de ha hele byen som arbeidsfelt. Men i 1869 meldte 
styret at Domkirkens og Korskirkens sokn hadde fått sin egen 
fattigpleie, derfor vil Bergens Indremisjon ikke hjelpe til der. 
Snart viste det seg imidlertid at denne bestemmelsen ikke holdt. 
Bergens Indremisjon hadde selv en rekke medlemmer som behøvde 
hjelp, og de bodde rundt i byens forskjellige menigheter. 

Derfor måtte styret gå til det viktige skrittet å ansette faste 
arbeidere i Fattigpleien. De hadde bruk for både bibelkvinner og 
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Styret for Bergens Indremisjons diakonal 1963. 

1. rekke : Hjørdis Jensen, Ragnhild Moe, Kristian 0. Bouge, formann,
Solveig NØkling, diakonarbeider, Elvina Teigland. 

2. rekke : Sigurd Strømmen, Sigv. Iversen, Trygve Hopsdal, kasserer,
Frantz Ingebrigtsen, nestform, Jakob Austrheim, Nic. Jensen, sekretær.

sykesøstre. «To Bibelkvinner skulde dra omsorg i det praktiske 
for de syke, gamle og vanskeligstillede». Går vi ned til 1874, fin
ner vi to diakonisser, den ene, «s. Hanne 2 måneder i Arbeid med 
124 besøk hos 30 familier». I 1878 har vi diakonissene Theodora 
og Mari med 1442 syke- og husbesøk. For å ordne den praktiske 
siden best mulig, lot de søstrene arbeide soknevis i byen. I _1880 
var 4 søstre fordelt slik : «S. Britha i Nykirkens sogn, s. Stina i 

Domkirkens, s. Anna i Korskirkens og s. Katherine i Maria og 
Sandvigens sogn, med tilsammen 1841 husbesøk og 2190 syke
pesøk. Det ser ut til at arbeidet nå vokste styret over hodet. For 
tjå måtte de atter bestemme at menighetens diakoner skulle ordne 
søsterhjelp selv. Bergens Indremisjon ville drive mindre sykepleie 
og mer arbeid ved bibelkvinner, mer besøkstjeneste og dertil gi 
mer økonomisk hjelp, hvis det var mulig. 

Overalt var søstrene velkomne i hjemmene. Som en fellesnev
ner for de forskjellige rapporter tar vi denne med : 

«I den korte tid jeg har virket i indremisjonens tjeneste, har 
Herren både trøstet og gledet mig. Under mine mange besøk har 
j eg overalt funnet vennlig mottagelse. De syke har gledet sig til 
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mine besøk, og de har vært mottagelige for Guds ord og bønn. -
Allikevel har det of te bedrøvet mig å finne så stort åndelig mørke 
som of te har vært tilfellet, - en sørgelig uvidenhet om Jesus og 
hans frelse. De fleste kjente nok Gud som skaper og oppholder; 
men Jesus som er gitt oss til frelse, visste de lite og intet om. -

Det har vært en glede for mig å finne åpne hjerter, når j eg måtte 
be om hjelp i form av penger, mat og klær til de mest ulykkelige. 
Herren velsigne eder alle. -» 

I 187 5 fikk Bergens Indremisjon det såkalte «Henrik Forman 
Mohns Legat». Rentene av 5000 Spd. skulle i 10 år overdras Ber
gens Indremisjon for å hjelpe uforsørgede barn. Mange er de 
barn som i årenes løp har hatt nytte av dette. 

ET FREMFARENDE VELDIG VÆR -
CAND. THEOL. LARS OFTEDAL 

Hele tiden forsøkte styret å få prester eller teologer til faste 
forkynnere. Men det lyktes lite. I begynnelsen av 1 865 fikk de 
endelig tak i cand. theol. Lars Oftedal (1838-1900). Hans dag
bok om arbeidet i Bergen er et 
usedvanlig interessant og viktig 
dokument, ikke bare om ham 
personlig, men også om arbeidet 
i Bergens Indremisjon, og om 
det kirkelige liv i byen på den 
tiden. 

«Onsdag Aften Iste Marts an
kom jeg til Bergen. De første 

Dage havde jeg travelt med at 
sætte Bo, saa at jeg ikke lige 
strax kunde begynde min Virk
somhed som lndre-Missionær.» 

Arbeidet begynte lørdag den 
4. mars, og da naturligvis med at
han presenterte seg for kirkens
menn. «Idag var jeg hos Sogne
præsterne Reimers, Debes og
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Valnum. De ønskede mig Alle velkommen til Byen og Velsig
nelse til min Gjerning.» Søndag 5. mars : «Idag hørte jeg en her
lig Prædiken av Valnum over Jesu Fristelse i Ørkenen, om Ef
term. ligesaa en god og for mig saare gavnlig Prædiken av Pas
tor Daniels.» Og mandag den 6. mars : «Jeg var idag hos biskop 
Birkeland, der modtog mig med megen Venlighet, blandt andet 
bad han mig om at komme i Rapport med Præsterne, at komme 
til ham, naar Noget laa mig paa Hjerte, hvori han kunde være 
mig til Veiledning, ønskede mig saa til Slutning : «Velkommen 
til Byen, Guds Velsignelse og· Glæde af Deres Arbeide.» 

Det føltes som en tilfredsstillende løsning for alle parter at han 
søkte kontakt med kirken, ved dens prester og biskop. Allerede 
til 12. mars ble han bedt om å tale i Domkirken. Den var «aldeles 
pakket av Mennesker». Overalt hadde han store forsamlinger. 

Da indremisjonen ikke hadde sitt eget lokale, holdt han møter 
mange steder rundt i byen. Det er ikke mulig å nevne dem alle. 
Foruten forannevnte Olsens sal, ble han bedt om å komme til 
andre «saler» og til private hjem. 

Han holdt bibellesning på Nøstet hos skomaker Lassen, i Stø
lens Arbeiderbolig for en stor og tettpakket forsamling, i Fattig
huset «Valumskjælderen».  Han holdt foredrag ved Skiven hos 
Abel Olsen. «Det var i en lav Kjelderstue, hvor en hel Del Men
nesker havde forsamlet sig baade indenfor og udenfor, for hvilke 
sidste vi lukkede Vinduet op, saa ogsaa de fikk høre.» Han holdt 
videre bibellesning i Laxevaag Skolehus, i Kjeldersmuget, i Grav
dalen, på Nordnestangen, i Skuteviken hos enken etter slakter 
Stokman Olsen, på Nøstet hos garver Peder Olsen, i Tukthuset, 
i Markesmuget, i et privat hus der, i Skreudersmuget hos madam 
Vinje, i Skuteviken hos skomaker Danielsen, på Baneveien hos 
Lindtner, hvor mange mennesker hadde stuet seg sammen i fire 
rom, i Knøsesmuget hos Pettersen, i Pleiestiftelsens kirke for en 
stor skare spedalske. «Der var mange hedere blandt dem, og det 
var opbyggelig at se dem skynde sig fra Kirken ned i den rum
melige Have, hver til sit Bedested. Jeg var indom paa et Par 
Stuer hos Syge. Midt i sin legemlige Elendighed prisede de Gud. 
Som jeg stod der ved disse Sygeleier og hørte paa de Syges friske 
Bekjendelse, ønskede j eg i mit stille Sind at være Sjælesørger paa 
et saadant Sted, for at min egen Sjæl kunde bli pleiet af de Syge.» 
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Han holdt bibellesning også på Pettersens dansesal i Komediebak
ken «for en meget stor og aldeles pakket Forsamling», i Nygatens 
forsamlingshus og ellers mange andre steder. 

De største forsamlinger hadde han i kirkene, således i Kors
kirken, Mariakirken og Domkirken. I Domkirken hadde han de 
fleste bibeltimer, og der møtte folk både fra byen og nærmeste 
omegn. 

I halvannet år hadde han 342 møter. Han besøkte 46 personer 
som lå på sitt siste og som døde den tiden han var i Bergen. Disse 
besøkte han tilsammen 140 ganger. Til dette kom mange andre 
sykebesøk og praktisk talt et utall av husbesøk. Han må ha hatt 
en jernhelse som kunne tåle det daglige slit på kryss og tvers i 
byen. 

Ustanselig var han på farten. En lykkelig evne til å skaffe seg 
kontakt la han for dagen helt fra første stund. Det var den rene 
kjedereaksjon av kontaktskapende muligheter. En hel rekke per
soner besøkte ham privat. Etter hvert fikk han også en forholds
vis stor korrespondanse. 

Han gir enkelte glimt, men ikke noe helhetsbilde av den sosiale 
og moralske tilstand i byen. Her må ha vært atskillig nød. Mange 
steder rådde den reneste fattigdom, den reneste elendighet i 
mange bosteder, kjellerværelser og loftsrom, som folk bodde i. 
Familiene var store, barna hadde det vondt, ungdommen levde 
adskillig på gaten. Helt ned ti 1 12-1 4  årsalderen kunne de sitte 
på ølsjappene og fylle seg. På den tiden var det bordeller både 
i Oslo og i Bergen, her i alle fall to. Den 16. mai 1884 bestemte 
Justisdepartementet at bordellene i Oslo skulle stenges fra 15. sep
tember samme år. I Bergen ble bordellene stengt i 1875 etter kla
ger fra grannelagene og prestene. Dermed var bordellenes saga i 
Norge ute. Oftedal og indremisjonens ledere tok også kampen opp 
mot dette uvesen. Det er gripende å lese om hvordan han og et 
par av lederne tok seg av en ung pike som hadde rømt hjemme
fra, et sted på Vestlandet, var kommet til Bergen og hadde meldt 
seg for politiet for å få plass på et bordell. Politimannen gjorde 
indremisjonen oppmerksom på henne, og de gjorde alt som står 
i menneskelig makt for å få henne på bedre tanker. Det lyktes 
da også å redde henne. Ellers var det adskillig drikking i byen 
på den tiden, mest ille blant fedre som hadde mange barn å for
sørge. Flere ensomme, middelaldrende kvinner lå også under for 
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denne lasten. Utrettelig gikk Oftedal fra drankerhjem til dranker
hjem for å hjelpe med formaning, råd og veiledning. 

I boken har Of te dal også ref er ert en hel del samtaler med folk 
og de kaster naturligvis lys over hans praksis i sjelesorg. Han 
kom i snakk både med troende og vantroende om deres sjels til
stand. De troendes nød var da som før og siden i regelen den 
samme: Nøden over enkelte synder, over synden mot den Hellige 
Ånd og over den likegyldighet som kan falle over et Guds barn. 

De vantroendes nød hadde mangfoldige årsaker. Men dominan
ten var enkelte ytre, grove synder, eller et sammenhengende 
syndeliv. Den teoretiske tvil, eller søkerens spørsmål om Gud og 
Jesus Kristus, finnes det lite av. Så langt en kan skjønne, rådde 
det en ubegripelig uvitenhet om kristelige spørsmål. Kristendoms
kunnskapen til tross, rådde der blant de lavere klasser en utrolig 
mangel på kristelig opplysning. Oftedal la stor vekt på oriente
ring og formaning. Han orienterte om kristendommens grunnsann
heter. Og han knyttet til en klar forklaring på den enkeltes synds
tilstand. 

Enhver fikk grei beskjed om hvor han sto i forhold til Gud og 
til synden. Hans sterkeste side har likevel vært formaningen. Her 
har han sikkert hatt en eiendommelig evne til å påvirke folk, ved 
hjelp av Guds ord, bønn og salmesang. 

I sin forkynnelse hadde Oftedal en uvanlig bred folkelig vel
talenhet. Han kunne være humoristisk, men i hovedsaken rystende 
alvorlig, ikke minst mot slutten av prekenen. Det finnes i boken 
ikke noe eksempel på at han brukte humoren i privat sjelesorg. 

Det rystende og veltalende alvor går igjen alle steder. V el hadde 
Oftedal den unge forkynners radikale pågangsmot og angrepsånd 
med «lynglimt fra Sinai og øksehugg fra Østjordanlandet» og lite 
av Golgatas «det er fullbragt». Men årsaken lå ikke bare i ung
domsnaturen, den lå i den teologiske retningen: Oftedal var pre
get av Gisle Johnsons syn og grepet av den Johnsonske vekkel
sen, - det er tydelig. I sjelesorg formante han til omvendelse, 
og til en hel omlegging av livet så å si på langsikt. Spørsmålet 
om selve troen fikk en bred plass, og da troen som liv, som vok
ster, som fruktbringende guddomskraft i et menneske. Her ble det 
henvist til sakramentene, men ikke minst til Ordet, og da ordet 
som trosskapende, - fornyende og - styrkende substans. Både 
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hans forkynnelse og sjelesorg var i den tiden båret av et pietistisk 
grunnsyn. En merker at han allerede da hadde atskillig av pietis
mens omsorg for de sosialt nødlidende og de moralsk forkomne 
i samfunnet. Han var ingen forfinet besteborger som holdt seg 
for god for «de lavere» . Nei, en slags robust renovasjonsarbeider 
var han, i spørsmål om folk og samfunn, kirke og kultur. Og en
slags surdeigens forkjemper var han, når det gjaldt Ordets og 
troens gjennomtrengende kraft i hjertenes verden. 

En får det inntrykk at prestene i byen tok vel imot ham. Han 
fikk tilbud om å gå i kirkens tjeneste (personellkapelan eller 
klokker). På sin side hadde han et skarpt øye med prestenes for
kynnelse og sjelesorg, og ellers deres stilling til den gryende indre
misjonen. «I eftermiddag var jeg nede hos pastor D. Han var 
overmaade forekommende. Under vaar Samtale om Lægmands
virksomheden indrømmede han at Lægfolk med nogen Intelli
gents, f. Ex. Seminarister, maatte være berettigede til at tale Guds 
Ord.» En annen gang da de møttes: «Vi var uenige i Opfattelsen 
af Lægmandsvirksomheden og «Adiafora». Jeg drog frem hans 
helt igennem grundtvigianske Prædiken paa 3. S. p. H. trek. og 
sagde ham at jeg fik Indtryk av at han var en Erkegrundtvigi
aner. Han kunde Intet sige. Ved Guds Naade blev hele vaar Sam
tale baaret af en Sagtmodighedens Aand. Jeg bad ham bede for 
mig, hvortil han svarede «Do. Do.» Da jeg gik udigennem Dø
ren, bad han mig endelig ikke holde ham for Grundtvigianer.» 
Om en annen prests forkynnelse skriver han: «Han havde det 
mæktige Hyrdeevangelium. Men han for ret over det med en 
«harefod.» Fire vers av teksten «berørte han ikke med en Stavelse, 
og det han udviklede af de to øvrige vers, var et storartet Bro
deri . Det var tydelig at høre, at Manden var totalt forblindet. 
Hans Holdning paa Stolen var overmaade utækkelig og aff ekte
ret.» Når det gjelder praksis i sjelesorg, angriper han prestenes 
forsiktighet. Han liker ikke det en prest sier til ham: «Nu har jeg 
i 14 Aar været Prest ved Slaveriet og Tugthuset, men endnu ikke 
en eneste Gang «raslet ved deres Lænker», thi at fortælle dem, 
at de ere Tyve og Horkarle, det vide de.» Ja, også den forsiktige 
preken er en torn i øyet på ham: «Hr. Pastor G. holdt en blomst
rende og fra Papiret oplæst Vuggevise.» Samme kveld skriver 
han: «I Efterm. hørte jeg en moralistisk rationalistisk Prædiken 
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af Reimers. 0, Gud, fri oss fra saadanne Præster som dem jeg 
har hørt i dag.» 

Med spesiell varme omtaler han misjonsprest H. P. S. Schreu
der, som nå vendte hjem fra misjonsmarken en tur. «Kl. 1 0  iaften 
satte Bergens Missions Kredsbestyrelse og Foreningsbestyrelse i 
Forening ud for at møde Pastor Schreuder, som nu efter 23 Aars 
Fraværelse kan besøke Modermenigheden, fordi «Bruden følger 
med» . . . .  Vi sang i Baaden: «Lov og Tak og evig Ære», og da 

Dampski bet kom glidende imod os, istemte vi : «Lover den Herre, 
den mægtige Konge med Ære». Da vi havde faaet Schreuder og 
Fruen i Baaden, gjentog vi det samme Vers, og da vi kom ind 
til Petanebryggen, hvoromkring en stor Skare af Mennesker -
og visselig en stor Deel Missionsvenner, havde forsamlet sig, 
istemte vi ved Trappen for Tredje Gang det samme Vers og For
samlingen stemte i med, hvorpaa Schreuder opløf tede sin Røst og 
raabte ud over os : «Guds Naade og Fred i Jesu Navn.» Dette 
var en gripende Stund. Herrens Arm var iblant os. Rørende var 
det også, der vi gj ennem en Almue af Mennesker fulgte ham i 
Nykirkesmuget til en Jomfr. Olsen. Her hilsede pastor Valnum 
ham Velkommen, hvorpaa vi sang: «O tænk naar engang samles 
skal». Efterat vi havde været sammen en Stund, gik vi glade hjem, 
fordi Herren havde gjort store Ting imod os.» Dette var tirsdag 
den 5. juni 1 866. Søndag den 8. juli «ordineredes Schreuder til 
Biskop paa Missionsmarken i Zululandet og paa Madagaskar. 
Efterat jeg først havde prædiket i Korskirken for en aldeles pak
ket Forsamling, kom jeg til Domkirken netop betids til selve Ordi
nas j onshandlingen. » 

En del motstand fikk Oftedal den tiden han var i Bergen. En 
har ikke inntrykk av at denne motstanden kom fra kirkelig hold. 
De steder den er omtalt viser at den var sporadisk og kom fra 
enkeltpersoner. En del anonyme brever fikk han, der han ble an
grepet for sin pågående forkynnelse og konsekvente sjelesorg. Ja, 
en gang fikk han de reneste skjellsord fremstilt på vers. Det ene 
verset er skrevet fra Djevelen. Særlig vanskelig for ham ble et 
brev ( eller to brever) som han skrev til en frafalden. Vedkom
mende har visstnok harsellert over Oftedal og baktalt ham med 
løgnaktige rykter. Brevet er referert i dagboken, og gir ingen 
grunn til noen mistanke om noen sjelesørgerisk bommert. Dette 
kom for biskopen, som kalte ham inn og hadde en lang og bro-
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derlig samtale med ham. Noe videre arbeid med saken har bisko
pen ikke foretatt seg, for han skjønte nok at her var onde tun
ger ute. 

Minst et brev (kanskje flere henvendelser) kom til styret for 
indremisjonen. Men de har ikke brydd seg om det. De vernet om 
ham hele tiden. Og forholdet mellom dem og ham var det aller 
beste. Da Oftedal forlot dem sl snart, for å bli sjømannsprest i 
Cardiff, følte de det som en skuffelse. Da han i 1867 ville slutte 
i Cardiff, kalte Bergens Indremisjon ham på nytt. Men han syn
tes at han hadde andre oppgaver, og hverken kunne eller ville 
binde seg til Bergen. År etter år forsøkte de å få ham til Bergen 
som fast arbeider. Men det ble ikke til noe mer enn kortere besøk. 

Det er interessant å se hvor folk samlet seg om talerstolen hans 
da han tok avskjed med Bergen i 1866. Pastor Storjohan møtte 
opp og ga ham et «vakkert Afskjedsord med paa Vejen». Fredag 
den 21. september hadde han avskjedsmøte med styret i Indremi
sjonen «den jeg nu overrekker den af mig under min Virksombed 
førte Dagbok med Haab, at den skjuler alle dens Skrøbeligheder, 
og med den Afskjedsbøn :  «Herren være mellem Eder og mig.» 

TIDSSKIFTE ALT ETTER SJU ÅR 

Ved slutten av 1860-årene er det tydelig å merke en viss yd
myk resignasjon i ledelsen. 

For det første var flere av lederne blitt eldre menn. De var 
ikke så unge, de menn som startet Bergens Indremisjon. Noe 
barne- og ungdomsarbeid hadde de ikke å rekruttere rekkene 
med. Vel kom mange folk til de vanlige møter, men kristelige 
leder-emner blir ikke skapt i en fart. 

For det andre ble arbeidspresset temmelig hardt. Vel var det 
nok noen i styret som var unge nok til å fortsette og bevare kon
tinuiteten. Men også blant dem var det flere som følte seg trette 
og dermed modne for avløsning. Arbeidet ble liggende på for
holdsvis få, - som det gjerne er i en starttid. Og Bergens Indre
misjon ble i den forstand ingen lett nybegynner. 

For det tredje nådde ikke arbeidet ned i dybden som de hadde 
håpet. Oppgavene ble overveldende store og mangfoldige både 
mnen «den rent kristelige» og «den sosiale» sektor. Arbeidet 
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spredte seg som ringer i vannet over byen og dens omegn, og 
større deler av Vestlandet. Men de alvorlige fedre var redd at 
det åndelige innslag ble for flatt, uten den dybde det skulle ha. 
I årsberetningen av 1868 heter det : «Det ligger nærmest på hjer
tet å bekjenne og å be Herren om tilgivelse for virksomheten har 
vært beheftet med store ufullkommenheter, da det langt fra er 
gjort hva det burde vært til å fremme den viktige gjerning som 
er foreningens, og alle kristnes oppgave : Å vekke og å nære 
et sant kristelig liv. 

For det fjerde fikk ikke foreningen den støtte fra kirkelig hold 
som den hadde rett på. Det ble en stadig tyngende skuffelse for 
lederne. I årsberetningen av 1869 nevner de at det finnes både 
lyse og mørke sider i selve folket. På grunn av de mørke sider i 
folket er foreningen blitt til. En skygge er de mange som kjenner 
foreningens formål uten å ville anerkjenne den. Noen vil ikke ha 
annet enn det tilvante og nedarvede. Andre vil anerkjenne indre
misjonens virkeoppgave, men ikke dens virkemåte. De har imot 
lekmannsforkynnelsen. I seks år hadde styret kjempet med for
kynnerproblemet, en kamp som hadde ført det frem til en klar 
løsning i prinsippet, men ingen løsning i praksis. Forkynnelsen, 
selve budskapet, må bringes fram. Forkynneren kan være både 
prest og lekmann. Men forkynneren må ha en levende tro, ha de 
nødvendige gaver og det indre feste i Guds Ords kunnskap. Det 
var klart. Men slike forkynnere var ikke lett å finne. De spurte 
flere prester om fast ansettelse, men fikk nei. De hadde ikke 
mange lekmenn å kalle. Årsberetningen av 1870 klager meget : 
« Ved siden av det kristelige liv, som ved Guds nåde er vakt iblant 
oss, hersker ennå stor vankunnighet, likegyldighet, hemmelige og 
åpenbare laster, og i sådan åndelig nød finner vi ikke alene be
rettigelsen, men nødvendigheten av en indre misjonsvirksomhet, 
all den stund den prestelige betjening unektelig må ansees å være 
utilstrekkelig og vår nåværende kirkeorden er til hinder for en 
ordentlig menighetsmessig benyttelse av de gaver som finnes i 
menigheten.» Det henvises til en anmerkning i årsberetningen av 
1868 : «Da det er foreningens ønske å tjene kirken ved etter evne 
å yte dens innvidde tjenere i de menigheter innen hvilken den 
akter å måtte virke, den understøttelse i deres gjerning, som for
holdene måtte påkreve, så vil den også være takknemlig for de 
råd og den veiledning, som de frivillig vil yte til sakens fremme.» 
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Av sammenhengen går det tydelig frem at styret var skuffet over 
ikke å få den hjelp det behøvde for denne overveldende oppgaven. 

For det femte viste statistikken et visst usikkert forhold i venne
flokken. Vel hadde medlemstallet vært j evnt stigende. I 1868 var 
der 604, og 641 i 1869. Men de så med bekymring på tilbake
slaget i 1 870, helt ned i 598 . Ved utgangen av 1 869 måtte styret 
melde om underskudd i kassen, 7 4 Spd. 23 Sh. Det var det første 
underskudd, og det vakte ekstra bekymring. De hadde en viss 
grunn til å klage over synkende interesse. 

Men i 1870 «fattet» styret den heldige «beslutning» å kalle 
Jakob Traasdahl til arbeider. Og det forandret alt. 

46 



D EN TRAA S D A H L S K E

PE R I O D EN 





DEN FØRSTE STORE VEKKELSEN -
INDREMISJONÆR JAKOB TRAASDAHL 

Jakob Traasdahl ble født den 7. januar 1838 i Lesje prestegjeld 
i Nordre Gudbrandsdalen. Foreldrene var gårdbruker Ole Jakob
sen Traasdahl og hustru Marie Syvertsdatter Bottem. De var 
alvorlige og ansette haugianere. Så som tiden ventet av haugia
nerne, sto hjemmet åpent fo1 møter og mindre sammenkomster 
og for reisende brødre. På haugianeres vis var det preget av streng 
gudsfrykt og stor nøysomhet. Han fikk en sterk påvirkning gjen
nom foreldrenes bønner, formaninger, kristelige husliv, deres for
siktige, alvorlige og eksemplariske livsferd. 

I barneårene fikk han så god undervisning som bygdens om
ganksskole kunne gi. Etter konfirmasjonen fikk han en bra almen
dannelse på bygdens «ungdoms
skole». I 1852 gikk det en kris
telig-haugiansk vekkelse over 
bygden. Guds nådekall var ute 
også etter ham, men noe gjen
nombrudd fikk han ikke. 

Denne begavede gutten hadde 
lyst til å lære mer. I sitt 20 .  år 
reiste han til Fredrikstad i ma
lerlære. Han var i grunnen 
overbevist om å bli en kristen. 
Den store indre uroen og den 
faste beslutningen om å kjempe 
seg helt fram, drev ham til de 
kristelige møtene. Han ble gre
pet av metodistenes samlinger. 
Der ble han nok enda mer fylt 

4 - Bergens Indremisjon 

Jakob Traasclahl, 
Indre-i'viissionær 1 870-1 876. 

Formann 1 885-1894. 
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av uro, men viljen til klarhet ble også sterkere. Han ville søke 
Herren av ganske hjerte, koste hva det ville. Etter en temmelig 
hard sjelekamp fant han fram til fred hos Herren. 

Men det ble hverken den haugianske eller den metodistiske for
kynnelsen som ga ham den åndelige friheten. Den beste vegled
ningen fikk han i skriftene av Carl Olof Rosenius ( 18 16-1868), 
den kjente svenske forkynneren og skribenten. Særlig hjelp fikk 
han i kortere betraktninger og avhandlinger fra 1 858 og senere 
ved Rosenius. De sto i det norske oppbyggelsesbladet «Budbære
ren». Men han fikk snart tak i kilden, det svenske bladet «Pietis
ten», som var redigert av Rosenius selv. Ved siden av Bibelen 
ble Rosenius den forfatteren han leste mest. Fra Rosenius fikk han 
en kristelig påvirkning som ble helt avgjørende for hele livet. 

I Fredrikstad fikk han sitt åndelige hjem hos metodistene og 
sto tilsluttet deres samfund der. I hele sin læretid brukte han fri
stundene til forkynnelse og ble en ildfull ung predikant. 

Alt nå fikk alle merke de rosenianske tonene. Kom som du er, 
ropte Rosenius, du orker ikke å vaske av deg en eneste syndens 
flekk, om du strever alle dine dager. Men Kristus har sonet for 
all din synd, og Gud er forsonet i Kristus. Alle som tror på Kristi 
forsoningsverk, er rettferdige for Gud. Den eneste synden som 
kan dømme oss, er vantroen. Tro derfor, tro på Kristus. Om du 
har mange eller få synder, om du mener at du angrer meget eller 
lite, om du er hard eller myk, kald eller varm, det være alt det 
samme. Kristus har oppfylt loven fullkomment. Loven kan ikke 
skape liv, men slå i hjel. Kristus skaper liv i den ihjelslagne lov
irellen. Kristus har nåde for alle dine synder. Det er evangeliet. 
Når du er kommet til Kristus, kan du gjøre gode gjerninger. Da 
får du et nytt sinn som elsker Guds lov og som gjør Guds vilje. 

Vinteren 1862 var han ferdig med læretiden som maler. Nå 
reiste han til Romsdalen, til Grytten prestegjeld. Om hverdagen 
hadde han malerarbeid og om søndagen oppbyggelse, og ble til 
stor åndelig hjelp for de troende. Her fikk han en god venn og 
åndelig medarbeider i Fredrik Aandahl, som også fikk ham til 
å gå inn igjen i statskirken. 

Høsten 1862 reiste han til Kristiansund (N) . Der fikk han opp
leve en stor vekkelse. De unge tok imot ham med åpne armer. Men 
de gamle kristne kom i tvil. Var denne nådeforkynnelsen rett? 
Vinteren 1863 kom den svenske sangeren Oscar Ahnfeldt og hjalp 
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ham. Han hadde langt tidligere fått sitt kristelige gjennombrudd 
og åndelige stempel av Rosenius. For Kristiansund ble det en 
uforglemmelig vinter med vekkelse og liv. 

Da lønnen ikke strakk til, lærte han seg bokholderi, tok han
delsborgerskap og drev en kort tid kjøpmannskap ved siden av 
indremisjonsarbeidet. Her ble han kjent med Anna Hoseth, dat
ter av kjøpmann Knud Hoseth og hustru Martha Normann. Anna 
var meget begavet og hadde en god utdannelse. Hun kunne lese 
og tale engelsk, tysk og spansk. Norsk kunne hun skrive flytende 
og korrekt. De ble gift i 1863 og fikk et langt og lykkelig ekte
skap. På en fortreffelig måte utfylte de hverandre. Hun hadde 
en betydelig kritisk evne og en temmelig klar tanke. 1 hans for
skjellige litterære arbeid ble hun en god medhjelper. Uten henne 
ville han ikke nådd så langt som han gjorde. 

I 1864 fikk han to overraskende kall, et som prest i U.S.A. og 
et som stadsmissionær i Gøteborg, - ved «Evangelisk-luthersk 
Missionsforening». Det siste tok han imot. Sverige sto oppe i en 
vekkelse som omfattet store deler av landet. C. O.Rosenius var 
lederen for den. Sverige var også da et høyt kulturfolk, som satte 
store krav til talere, både hva form og innhold angikk. For Traas
dahl ble dette Sverige-opphold betydningsfullt som skolegang. 
Han var født taler, men han manglet kunnskaper. Nå ble han 
drevet til et alvorlig bibelstudium. Samtidig arbeidet han grundig 
med talenes plan og oppbygging og prøvde mest mulig å gi dem 
en vakker og flytende framstilling. Den ry han fikk som frem
ragende forkynner, ble grunnlagt disse år. Nå talte han ofte sam
men med Rosenius. Under hans siste preken for en stor forsamling 
i Gøteborg ble Rosenius rammet av slag, sank sammen og ble 
båret ned av Traasdahl og noen andre venner. Dette betydde 
brudd på de bånd som bant Traasdahl til Sverige. 

Så reiste han hjem med følgende attest i lommen : «Jakob 
Traasdahl har i denne tid i alle henseender oppfylt de til hans 
viktige kall hørende plikter. Særskilt vil styret for Evangelisk
Luthersk Missionsforening med takknemlighet til Herren erkjenne 
den nåde som er blitt tildelt Traasdahl - nemlig at han uten 
partisinn, - med blikket alene festet på Herren Jesu ære og hans 
rikes utbredelse, - har arbeidet til stor velsignelse, og ført mange 
sjeler til levende tro og bidratt til at kjærlighetsbåndet er blitt 
fastere sammenknyttet. -» 
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I 1870, mens han var i Kristiansund, kom kallet fra Bergen, 
det som skulle bli avgjørende både for Bergens Indremisjon og 
for Traasdahls livsinnsats. Kallet gjaldt foreløpig tre måneder. 
Og han slo til med en eneste gang og reiste. Der ble han resten 
av sitt liv. 

Med Traasdahl fikk Bergens Indremisjon sin første store fører. 
Snart ble de imponert av mannens ytre: En velvoksen, vakker 
skikkelse, et veldig fullskjegg, en klar og sterk røst, et livlig mine
spill, og et energisk ansiktsuttrykk. En sterk mann sto bak hvert 
ord. Men ordene var båret av en mild og varm ånd. Saktens ble 
det ikke lenge før folk fikk merke at der var kommet - ikke bare 
en ny arbeider, men en ny type på en arbeider. Maken hadde de 
ikke hørt. Var dette en lekmann? Han kunne jo sidestilles med 
hvem som helst, selv av utdannede folk. Med ett slag var alle de 
lokaler han talte i, overfylte. Blant lekfolk var han den første 
«stortaler» på Vestlandet. Her var han den første som kunne stå 
som fast taler i årevis i en og samme by, uten å miste taket på 
forsamlingen. 

Mange fremstående menn ble grepet av denne forkynnelsen: 
«Det var med adskillig spenning jeg møtte opp for å høre ham 
(1871). Jeg ble snart imponert over hans ytre . . . .  Allikevel glem
tes snart det ytre da han begynte å tale : - ,,For Kristi kjærlig
het tvinger oss, idet vi har oppgjort dette med oss selv, at en er 
død for alle, derfor er de alle døde; og han døde for alle, forat 
de som lever, ikke lenger skal leve for sig selv, men for ham som 
er død og opstanden for dem." Dette var teksten. 2. Kor. 5, 1 4- 15. 
Med slående billeder og eksempler malte han for oss denne sann
het. Hvor det gjorde mitt hjerte godt! Var dette ny-evangelisme 
- så ønsket jeg å få meget av den, enten den var ny eller gam
mel. - - Det var noen år senere (1880). Vi var på et kretsmøte
for Det Norske Misjonsselskap. - Vi hadde vært uenige før un
der en samtale, men om kvelden talte Traasdahl til oss på et
stort friluftsmøte. Teksten var: , ,Salig er det folk som kjenner til
jubel,"  Salme 89, 16 .  Det er 53 år siden jeg hørte den, men jeg
har ikke glemt den. Den stemte oss i sannhet til jubel. - -»
(Klokker og lærer M. Syltevik, Ålesund.)

- - «Traasdahl satte dype merker efter sig. - Han hadde
en klar, skarp forstand, en ualmindelig livlig fantasi, og et stort 
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og følsomt hjerte. - Det som bar ham oppe i alt hans arbeide 
og i alle kamper, det var hans levende tro på Kristus og hans 
brennende trang efter å føre sjelene til ham. - Eiendommelig 
for hans forkynnelse var hans plutselige og rammende uttalelser, 
mens han stod og utla ordet, - de var som lynglimt, - de lyste 
langt inn i hjertene.» - - (Sekretær Andreas Lavik, Bergen.) 

Den tematiske utleggelsen var hans styrke, både i vanlige opp
byggelige taler, i bibeltimer og foredrag. Ellers la han stor vekt 
på enslags tematisk samtale i prekenen. Det hadde den fordel å 
engasjere tilhørerne. 

Med Traasdahl fikk Bergens Indremisjon sin første store vek
kelse. Store menneskemasser, som hadde kjempet under en mer 
lovisk forkynnelse fra pietistisk hold, fant frelsesfrydsk frigjørelse 
under denne evangeliske talerstol. Den utløste frelsesvisshet, 
jubelsang og vitnetrang. Han hadde en sjelden evne til å veglede 
sjelene i anfektelse. Uke etter uke, måned etter måned, år etter år 
ble han oppsøkt privat av mennesker i nød. 

Det var ikke bare så at han utførte et stort arbeid selv, som for
kynner og sjelesørger, men han oppdro og vegledet andre til å 
bli forkynnere og sjelesørgere i indremisjonen. Han ble rosenia
nismens banebryter i Norge. Men særlig på Vestlandet ble han 
føreren for den rosenianske kristendomsforståelse. Her skaff et 
han rosenianismen venner både i bygd og by. 

I Sverige møtte rosenianismen en kraftig motstand. Det var den 
«allra finaste, heligaste og andligaste læra som djævulen nogon
sin uppdiktat på jorden. >> Bladene skrev, pøbelen kastet stein, 
teatrene harsellerte, dokterne diskuterte den nye syken, preke
syken fra Rosenius. Teaterpublikum ble fylt av sorg og harme, 
da «den svenske nattergal», Jenny Lind, ble vunnet for Herren. 
Og «smitten» gikk videre. Tusenvis hjerter i Norderlandene løf
tet seg i takk til Gud. Like mange var kritiske eller passive. Også 
i Norge skrek motstanden opp, ikke bare i Kristiansund, men alle 
steder der bevegelsen kom. Haugesunderen Peder Amlie, som 
kalte seg haugianer, ga ut «Blåboken» i 1 872 og «Gråboken» i 
1876, der han gikk løs på Rosenius. Det er «innført en nyevange
lisk vare også til vårt lille Eden» . . . .  «en fordervelse av sann
heten». Likevel tok andre imot den nye måten å forkynne Evan
geliet på, «som jorden drikker regn etter en lang tørke» . Mest 
var det ungdommen som åpnet hjertene. 
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I over fem år sto Traasdahl i dette intense vekkelsesarbeidet. 
Folkestrømmen holdt seg uavbrudt hele tiden. Men i 1875 meldte 
årsberetningen: «Indremisjonær Traasdahl virket som før. Men 
på grunn av privat arbeid vil arbeidet bli noe mer innskrenket. 
J 1876 sa den: «Traasdahl virket 10 måneder. Meget godt besøkt. 
På grunn av tiltakende privat arbeid har han sagt opp sin stilling 
i B. I. Men da han blir boende på stedet, vil han fremdeles stå 
i arbeidet.» Årsaken til at han sluttet som fast arbeider i Bergens 
Indremisjon, var den voksende forfattervirksomheten. Det kjente 
han som et særlig kall fra Gud. I de dager var det et sterkt behov 
for kristelig litteratur. V el fantes det en del oversettelser fra 
engelsk og tysk, men det var den rene mangelen på norske bøker. 
Det samme må sies om oppbyggelsesblader. I Sverige hadde 
Traasdahl sett hvor verdifulle kristelige bøker og blad kunne 
være. Såsnart han kom til Bergen, begynte han med «Fredsbudet» 
(1871) .  De første årganger er det lite med. Men bladet arbeidet 
seg inn, og ble mer allsidig etterhvert. Så gikk han i gang med 
barnebladet «Duen» (1874) og «Familievennen» (1875). Bladene 
redigerte han selv, og nå med stor dyktighet. I sin hustru hadde 
han en usedvanlig dyktig redaksjonssekretær. Hun skrev ned ar
tiklene hans etter diktat, hun oversatte fra andre språk, hun leste 
korrektur. Senere begynte han med fortellinger og avhandlinger 
over aktuelle kristelige spørsmål. De kom enten som føljetong i 
bladene hans, eller i bokform. Enkelte ble oversatt til svensk. Her 
hjemme kom de i flere opplag. «Åndelige Brytninger» kom i syv 
opplag i Bergen og Kristiansund. Ellers nevner vi « Veien mellem 
avveiene», «To ynglingers forskjellige veier», «Lys og irlys». Den 
mest fremragende er prekensamlingen som står i «Livet i Guds 
Sønnt> -

I flere år drev han også bokhandel i Bergen. 
Ved årsmøtet i Bergens Indremisjon den 16. desember 1876 ble 

han valgt inn i hovedstyret. Der sto han uavbrudt til årsmøtet i 
1896. Fra 1 885 til 1894 var han formann. I denne tiden var han 
en betydelig vegleder for indremisjonens arbeidere. En aften hver 
eneste uke samlet han dem i sitt hyggelige hjem. De snakket sam
men om arbeidet. Han frettet nytt og forberedte dem så godt han 
kunne til den kommende uken. Dette var uforglemmelige stunder 
for mange. 
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BERGENS INDREMISJONS «OMEGN» 

Alt da kolportørene begynte sin virksomhet i Bergens Indre
misjon, strømmet anmodningene inn fra bygdene om talere til 
møter. Interessen for møtevirksomhet vokste stadig. Folk kjente 
ikke navnet kolportør, heller ikke brydde de seg om å bruke det. 
De ville ha talere. Og styret ville strekke seg så langt det kunne. 
Kolportørene fikk reise så langt tiden strakk til, og mer enn det. 
De kom rundt i Nordhordland, Sunnhordland, Hardanger, Voss 
og Sogn. De solgte skrifter, besøkte syke, holdt møter og talte 
Guds ord. De stiftet indremisjonsforeninger, som ba om å få slutte 
seg til Bergens Indremisjon. Slik ble Bergens Indremisjon en 
«landsindremisjon», før styret tenkte over hvilke følger dette 
kunne få, og før styret ville ta på seg et slikt omfattende arbeid. 

Bergens Indremisjon fikk et «omegn». Til å begynne med var 
dette omegn nokså nært selve byen. Men snart gjaldt det hele 
Vestlandet. Bergens Indremisjon ble et hjerte for åndelig og aktivt 
kristenliv fra søre deler av Sunnhordland til hovedstedene i Sunn
fjord, ja, helt til Bremanger og deler av Nordfjord. Den korte 
tiden Lars Oftedal var i Bergen, besøkte han Strusshamn, Arna, 
Ask, Haus, Hamre, Gjerstad, Åsane, Hosanger, Fana kirke, går
dene Sørås og Totland i Fana, Ullensvang, Jondal og Voss. I 1868 
vedtok styret å ta Fana inn i selve arbeidet. Der skulle være faste 
møter annenhver uke. Samnanger skulle ha et besøk på tre dager 
hver måned. I 1869 reiste Haavik og hadde disse møter : 11 i Os, 
15 i Fana, 6 i Manger, 11 i Lærdal og Lyster, 5 i Alvøen, 15 i 
Samnanger, foruten møtene i Bergens nærmeste omland. Cand. 
Theol. Bødker virket i Bergens Indremisjon et års tid til juli 1870. 
Han var «dyktig og nidkjær» og virket «til stor velsignelse», men 
måtte slutte av helbredshensyn. Også han var mottat «paa lan
det» meget vel. 

Den egentlige livsstrømsbevegelsen ut over Vestlandet begynte 
med Traasdahl. Folk fra landet rundt byen kom til byen til mø
tene. De ble revet med i vekkelsen og reiste hjem som fornyede 
kristne. Den rosenianske gleden virket smittende og befriende, -
og aktiviserende på de andre. Og de ville ha mer av forkynnelsen 
fra byen. Traasdahl selv reiste rundt, så ofte det var mulig for 
ham å komme av sted, først og fremst til de steder som Bergens 
Indremisjon hadde ansvar for. Annenhver tirsdag talte han i 
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Sandviken, ofte i Lakesvåg og Solheimsviken. Han deltok årlig 
på de «stormøter» som ble arrangert i Nordhordland. Utenom 
indremisjonens egen virksomhet talte han opptil to ganger i Ar
beiderforeningens Sal og forholdsvis ofte for de spedalske i St. 
Jørgens hospital. Men ellers var det andre «brødre» som måtte 
ta seg av forbindelseslinjene ut over Vestlandet. Oppgavene var 
mange og inntrengende. Bergens Indremisjons arbeidere reiste 
mer og mer, lenger og lenger. Endog fra Oslo kom det spørsmål 
om virksomhet. 

I 187 7  var denne virksomheten blitt så stor, at styret måtte om
tale den spesielt for årsmøtet. 0. Kaarbøe meldte : «Jeg har i 
regelen hatt 2-3 møter i uken» i byen i løpet av sommeren, samt 
8 møter på Tysnes og Vaksdal. «Min største gjerning har vært 
omkring i husene. Fra 18. juni til 26. november har jeg avlagt 
445 besøk. Jeg har fått talt med flere døende om vegen til frelse, 
derav flere som først på sykeleiet var kommet til sannhets erkjen
nelse. Flere steder har jeg møtt sådanne som det ikke bare ble 
gitt å tro på Jesus, men også å lide for ham.» A. Haavig hadde 
122 1 husbesøk hos syke, gamle og hjelpeløse, foruten 129 møter 
i Holmedal, Korssund, Eivindvik, Manger og på Vaksdal. G. Mon
sen virket nesten sju måneder med 1320 syke- og husbesøk, for
uten møter i byen, på Frekhaug, Dale, Voss, Seim, Fedje, i Man
ger, Åsane, Langedalen, Hammer og Sælen. I 187 8  reiste Monsen 
atter en rekke steder på Vestlandet. Samme året den 5. januar 
ble Kaarbøe sendt til Indre Sogn for å råde og veglede slike som 
ville danne indremisjonsforeninger, så de også kunne slutte seg 
sammen til en selvstendig fellesforening. De sluttet seg sammen. 

Dette året reiste Traasdahl til Dalsfjorden og var med i Holme
dal den 1 6. mars, da indremisjonsforeningen, det eldste indremi
sjonslaget i Dalsfjorden, ble stiftet. 

Det livsfriske kristenlivet i Bergen fikk utslag, ikke bare i pre
kenvirksomhet utover landsbygden, men også i de såkalte støtte
foreninger i byen. Troende kvinner og menn som hadde sitt arbeid 
i byen, slo seg sammen og dannet slike foreninger, for å hjelpe 
til med det åndelige arbeid i hjembygden. De kom sammen i 
hjemmene sine i byen, holdt taler, samtaler, bønn- og pengeinn
samling. De sendte predikanter til hjemstedet, reiste gjerne selv 
hjem om helgene og holdt møte, og la opp program for et årlig 
stormøte, eller årsmøte, med «stortaler» fra byen. Slike støttefor-
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eninger ble dannet for Hordabø, Dalsfjorden, Sund, Austevold 
og Bekkjarvik, Tysnes, Ytre Sogn og Fjell, - alle sammen i nær 
tilknytning til Bergens Indremisjon. 

BERGENS INDREMISJONS SØNDAGSSKOLE 

Den mektige åndsbølgen som i denne tiden kom over Bergens 
Indremisjon, slo også inn blant foreningens egne lemmer. En ny 
vilje til innsats grep dem. Og styret sto ikke lens for oppgaver. 

Hva kunne vel ligge nærmere enn å begynne med barna ? 
I 1 780 oppsto søndagsskoletanken i England, den slo over til 
Norge i 1844. I 1 870  la pastor Joh. C. H. Storjohann saken fram 
for styret i Bergens Indremisjon. Og her møtte den ingen uvilje. 
Men «fedrene» ville være sikre i sin sak. De ville sette seg godt 
inn i spørsmålet før de slo til. 

I begynnelsen av 187 1  henvendte de seg til forstander E. F .  
Echoff ved Misjonsskolen i Stavanger, med spørsmål om hvor
ledes søndagsskolearbeidet ble drevet. Ellers søkte de opplysnin
ger «andre steder i landet».  Den 22. september 187 1  forelå det 
for styret en «Beretning om søndagsskolevirksomheten i vort 
land» . Da ble det «fattet saadan beslutning : Man var enig i :  
1 )  Ønskeligheden af at begynde Søndagsskolevirksomhed hersteds. 
2) at forsøge at utfinde de til Lærere og Lærerinder skikkede
Kræfter. 3) at samle disse og samtale med dem om Sagen. 4) at
henvende sig til en Mand der vilde gjennemgaa Thema med Læ
rerne. 5) i tilfælde ansøge Skolecommissionen om frit Locale med
mere.»

Styret vedtok å be Jakob Traasdahl holde et par bibellesninger 
høvelig for oppgav<m, og der gjøre saken offentlig kjent, samt 
anmode foreldrene å sende barna til søndagsskolen. Traasdahl 
var kjent med dette arbeidet fra Sverige, der søndagsskolen be
gynte i 184 7. Styret «have i ham fund et en begavet og for sin gj er
ning en vel skikket mand». 

De tenkte seg en beskjeden begynnelse. Storartet ville det være 
hvis 1 00 barn meldte seg. Men noe slikt småtteri ble det ikke. Med 
ett slag sto Bergens Indremisjon midt i en overveldende oppgave. 
«Til fastsatt tid ble det så stor tilstrømning, at omtrent halvsjette 
hundre elever i en fart var tegnet. En hel del måtte vises tilbake 
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inntil videre. Arbeiderforeningens store sal ( det senere Eldorado) 
ble imidlertid overlatt til avbenyttelse for søndagsskolen. Barna 
ble delt i avdelinger på inntil 1 6  elever, gutter for seg og piker 
for seg, idet man søkte å fordele barna på hensiktsmessig måte 
etter alder og bopel. Da det viste seg at arbeiderforeningens sal 
ikke var å få som fast lokale, lyktes det, foruten skoleværelse i 
Museumsbygningen (senere sosialkontor) å få 5 værelser i (barne)
asylet ved Skiven, 2 værelser (i arbeiderboligen) på Stølen, samt 
Olsens bedehus i (Lille) Markevei.» 

Takket være Traasdahl kunne søndagsskolen organiseres etter 
de beste mønster helt fra begynnelsen. Her ble det ingen fam
lende forsøk, ingen tilfeldigheter med klasserom, lærerkrefter, 
undervisningsmåter eller kontroll med barna. Til å begynne med 
ble det bestemt å sette tiden til kl. 2-3 og 5-6 på søndag etter
middag. 

Ikke minst verdifullt var det at Traasdahl selv overtok gjen
nomgåelsen av søndagsskolens tekster med lærerne. «Hver tors
dag aften skulde disse samles for at gjænnemgaa og samtale om 
hvad der næstkommende skolernøde skulde foredrages.» Med 
årene ble der gjort en enestående innsats av søndagsskolelærerne. 
De leke nådegaver fikk stor anledning og betydning. Innen denne 
bok's ramme vil det være umulig å nevne deres navn. Forsåvidt 
er det heller ikke nødvendig, for Herren vet om dem. Men det 
må nevnes at deres innsats alltid ble skattet stort av indremisjo
nen og dens ledere. Det heter i årsmeldingen av 1900 om en av 
dem: « . .  den gamle og av oss alle så høit elskede dreier P. Iver
sen fik lov til at arbeide i gj erningen til den siste søndag før sin 
død, han er et eksempel for andre på at arbeide og ikke blive 
træt.» Av barne- og lærertallene nevner vi: 1873 :  800 elever og 
50 lærere (og lærerinner). 1876 :  900 elever og 60 lærere. 1878 :  
1300 elever og 70  lærere. I 1879  var klassene fordelt slik: 49 i 
Misjonshuset, 19 i Fortunens skolebygning, 4 i Lungegaardens 
almueskolebygning og 3 i Likstuen på Stølen. 2/3 var piker og 
1/3 gutter. Det var nå startet j ulefester i Misjonshuset for barna, 
hele fire dager, den 27., 28., 29. og 30. desember. I 1881 var der 
ingen julefester på grunn av skarlagensfeberens herjing i byen. 
I 1886 var det 1600 elever, i 1895 hele 2724 elever og 112 lærere, 
i 1900 var tallet 3084 elever og 114 lærere. 

Den første tiden administrerte det samlede indremisjonsstyre 
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Styret for Bergens Indremisjons søndagsskole 1963. 

1. rekke : Magnus Breistein, æresmedlem. Trygve Hopsela!, formann.
R.agnv. Hannevik, æresmedlem.

2. rekke: Trygve Sakariassen. Nils Olsen. Anny Alm, sekr. Rut Engevik.
Monrad Nilsen, nestform. Leif Nedreås. 

også søndagsskolen. I 18 7 5 ble det ordnet slik at 8 av de 12 styre
medlemmer skulle ha ansvaret for søndagsskolevirksomheten. I 
1878 ble det bestemt å velge en særskilt formann og nestformann. 
I 1888 gikk de over til en helt annen ordning: Komiteen skulle 
bestå av 7 medlemmer, valgt av indremisjonsstyret sammen med 
lærerpersonalet, valgt for tre år om gangen. I prinsipp har denne 
ordning stått ved lag siden, med en del praktiske forandringer: 
De 7 medlemmer skulle bestå av 2 kvinner og 5 menn, valgt av 
søndagsskolepersonalet og godkjent av indremisjonens styre. 

Søndagsskolens første formann ble lærer A. K. Visted. I 1883 
ble han avløst av tilsynslærer A. Arnetvedt. Han ble avløst i 1891 
av major W. Winsnæs. I 1895 ble blikkenslagermester B. Lorent
zen formann og fungerte til sin død i 1914. Søndagsskolen dro 
også ellers en hel rekke kjente menn inn i arbeidet, først og fremst 
som tekstvegledere. Foruten Traasdahl nevner vi frem til 1900: 
Lærer Grønsdal, lærer Arnetvedt, lærer Heldal, prestene Eckhof, 
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Madsen, Iversen, Klaveness, A. Meyer og Støylen, sekretær A. La
vik og cand theol. Johs. Brandtzæg. 

Av emner og bøker som er blitt gjennomgått, nevner vi: 1. og 2. 
Mosebok, Johannes Evangelium, Matteus Evangelium, Salomos 
Ordspråk, Apostlenes Gjerninger, 1. og 2. Peters brev, Israels 
Trelldom i Egypt og vandring til Kanaans Land. Ellers ble også 
deler av Pontoppidans Forklaring gjennomgått. Senere er kirkens 
tekstrekker i stor utstrekning blitt brukt. Først kom lærerne sam
men om torsdagskveldene, men gikk så over til fredagskveldene, 
for ikke å kollidere med møtevirksomheten. Ellers kom de også 
sammen til bønnemøter og små festlige vennelag for å styrke og 
oppmuntre hverandre. 

Helt fra starten fikk søndagsskolen en klar kristenoppgave, som 
det aldri er blitt veket ifra: «At de maa bli staaende i sin daaps
pakt eller bli vundet tilbage til den.» Det ble lagt stor vekt på 
kunnskapen om og kjærligheten til Guds Ord. Ikke minst i den 
første tiden sto kristendomsundervisningen fremst. Det ble lagt 
like stor ( og kanskje større) vekt på den som på det rent oppbyg
gelige. Barna måtte lære «troens sandheden> i de bibelske bøker 
og i årets tekstrekker. Alle måtte ha sin Bibel eller sitt Nytesta
mente. Det ble delt ut gratis Bibler eller Nytestamenter der be
hovet var størst. I 1872 ble det delt ut 20 Bibler og 41 Nytesta
menter. Men i 1881 ble det delt ut «mange flere Bibler» og 900 
Nytestamenter med Salmer. Alt gratis. 

At søndagsskolen hadde grepet sinnene sterkt, viser ikke minst 
dette lille hjertesukk fra 1 879 : 

«Om frugten af Skolens Virksomhed er det Vanskeligt at kunde 
berette noget bestemt. Dog saameget er vist, at de mange Guds 
ord, som ere lagt Børnene paa Hjertet under Bøn til Gud om hans 
Velsignelse, ikke skul de vende tomme tilhage. Et enkelt Barn, 
saavidt mig bekjendt, har under synligt Tegn paa Anger bekjendt 
for sin Lærer sit forrige syndefolde Liv og lovet Bedring.» 

Etter hvert skulle det vise seg at søndagsskolens arbeid bar 
frukt, for Guds rike i det hele, for det enkelte mennesket og for 
Bergens Indremisjon. 

Men indremisjonen hadde også en søndagsskole for voksen ung
dom, nesten like så gammel som den for barn. 
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haper at den måte den søker å løse den på er meget heldig. Jeg 
mener søndagsskolen. Er det ikke påfallende hvor mange og op
merksomme barn vi har på våre opbyggelsesmøter ? Mange av 
disse har sikkert fått inntrykket av sannheten i søndagsskolen; 
men en ting er i allfall igjen å gjøre, - skulde vi ikke også inn
rette klasser for konfirmanter ? Mange barn som har gått på 
søndagsskolen skulde utvilsomt med glede fortsette. Men de kan 
ikke gå sammen med de andre barn. 

Denne sak vil jeg legge styret på hjerte, og be det tenke på, 
at den nærmeste tid efter konfirmasjonen er den farligste tid. La 
oss ikke slippe det tak vi har fått på de unge - -.» 

Tanken falt i god jord. Det var jo igrunnen så liketil, - de 
kunde bare be Traasdahl å begynne. 

I 187 7 begynte han. Først fikk han overlatt småsalen i Misjons
huset, - den var jo så lett å ta til, - men - det var nettopp 
det alle gjorde, og så ble der ikke plass for alle. Men det var 
godt nok til å begynne med. Senere fikk de overlatt Ynglinge
foreningens lokale i barneasylet ved Skiven. De begynte med to 
klasser - en for gutter og en for piker. 

Også denne søndagsskoleinnsatsen fikk enestående betydning. 
I 1886 hadde de ikke mindre enn 600 deltakere. I 1889 : 1000 og 
i 1891: 1100. Det ble gjennomgått hele bibelske bøker, men det 
ble lagt mest vekt på troens sannheter etter P_ontoppidans For
klaring i nær tilknytning til Romerbrevet og Galaterbrevet. Med 
rette kunne det skrives : «Det er med takk til Gud som har lovet 
oss at hans ord ikke skal vende tomt tilbake, at vi ser tilbake på 
dette.» 

Da Traasdahl sluttet, overtok lærer Ingvald Heldal undervis
ningen, og han hadde den helt til 1895, - da det ble en stopp 
på fem år. I 1900 opptok Andreas Lavik arbeidet og hadde det 
i noen år, - da der atter ble en stopp, - ikke fordi der var man
gel på elever; men fordi arbeidet var kravfullt, og det bant den 
ene mann sterkere enn han kunne avse tid til. 

Ennå et resultat skapte søndagsskolen i Bergen, - den tok 
initiativet til opprettelsen av Bergens Ynglingeforening og Unge 
kvinners kristelige forening. Der var liv, og overflod av liv. 
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MISJONSHUSET 

Fra første stund fikk Bergens Indremisjon føl e  savnet av til
fredsstillende forsamlingshus. Møtene var spredt omkring i byen 
i flere mindre lokaler og små hjem. Vel kunne kontakten med 
folket være forholdsvis god, - men arbeidet led. En manglet 
den samlingen som skal til ,  både innetter i de helliges samfunn 
og utetter til en felles aksj on. 

Det første offentlige opprop om lokale fra Bergens Indremisjon 
lød slik : 

Kristelige venner ! 

«Det er en gledelig kjensgj erning at Guds ord i våre dager for
kynnes rikeligere og med større inderlighet enn fordum. Frukten 
herav er dog også den, at flere og flere får sans for og kj ærlighet 
til de ting som hører til Guds rike og flokker sig nu flittigere om 
hans ord, hvad enten det forkynnes i kirken eller i andre gude
lige forsamlinger. Det er derfor en erfaring som blir mer og mer 
påtrengende, at det forsamlingshus som de kristelige venner her-

Misjonshuset, N. Brunsgt. 2 .  

Eiendommen ble makeskiftet med A /S De Forenede Hoteller 1 /1 1959. 
Misjonshuset ble revet i 1961. 
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steds benytter ved deres opbyggelser er utilstrekkelig, og det er 
tillike tvilsomt hvor lenge man kan få beholde det, likesom det 
heller ikke alltid står til vår disposisjon. Derfor er det ønske op
stått blandt de kristelige venner i Bergen, at vi måtte få oss et 
større hus der kan gi noenlunde tilstrekkelig plass for våre sam
menkomster til opbyggelse, likesom det alltid vil bli påsett at disse 
opbyggelser skjer på den evangelisk-lutherske kirkes grunnvoll. 
Det påtenkte forsamlingshus kunde også benyttes til andre for
eninger som er stiftet til kristelige formåls fremme. 

Og nu kjære venner ! Ved eders hjelp vil det bli oss mulig å 
få dette ønske opfylt. Når enhver av eder vil gi om enn kun et 
lite bidrag, da skal for denne gave et hus reise seg til Herrens 
ære, og til opbyggelse i troen på ham som kjøpte oss med sitt blod, 
og som alltid tenker på oss med sin nåde. 

Så kom da og vær med brødre og søstre ! Kom og hjelp oss til 
å bygge huset til Guds ære. Og når den er ferdig, vær da viss 
om at Herren selv vil komme med sin beste gave, vil komme med 
velsignelse over gjerningen derinne. - -

Vår trofaste Herre gi da sin velsignelse til dette foretagende, 
at det må bli hans navn til ære og hans rike til fremme.»  

Bergen i april 1869. 

H. Houge, E. I. Mohn, T. Svanøe, H. E. Jørgensen, John F. Fas
mer, Claus Hansen, L. Håland, John H. Clausen, L. I. Danielsen,
I. E. Bjelland.

Da Traasdahl kom, meldte spørsmålet seg med alvorlig tyngde.
Folkemassene var store. Var det ikke synd å lukke dørene for dem 
som ville inn ? Kunne en ikke med et skikkelig lokale nå enda 
flere ? 

I 1 871 sier årsmeldingen: «Savnet av eget lokale, som forenin
gen til enhver tid kan ha fri rådighet over, har lenge vært følt 
hos oss.» Sammen med Bergens Misjonsforening (av Det Norske 
Misjonsselskap) hadde Bergens Indremisjon nå kjøpet en sentralt 
beliggende tomt. » 

I skjøtet fra H. C. Maartmann heter det bl. a. : «Det bemer
kes . .  at j eg - ved skjøde til Hr. Richard Mowinckel paa en Del 
ansatt til No. 36 d i 15de Rode af forannævnte min Eiendom har 
forpliktet mig til, at der ikke af mig eller kommende Eiere af 
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No. 36 a i 15de Rode maa paa bemeldte min Eiendom etableres 
noget Øludsalg, Ølbryggeri eller Mælteri, hvilken Forpligtelse 
altsaa ogsaa selvfølgelig paahviler den nu til Missionsforeningene 
solgte Del uden Tilladelse af Eieren af 15de Rode No. 36 d.» 

Der skulle Misjonshuset føres opp. 
«Misjonshuset er bestemt til å benyttes til misjonsforedrag, opp

byggelsesmøter, samt andre foredrag og møter til fremme av 
kristelege formål, dog med den betingelse, at disse hviler på den 
evangelisk lutherske bekjennelses grunn.» 

I 1872 ble det bestemt at byggmester Olsens tegninger skulle 
legges til grunn. Og 1873 ble et travelt år for å reise huset. 

I overenskomsten med Bergens Misjonsforening heter det bl. a. 
i § 3. a) har Bergens Misjonsforening alltid fortrinnsrett til hu
sets benyttelse i Misjon ens anliggender. b) har Bergens fndremi
s j on nest denne full disposisjonsrett over huset i sine anliggender, 
c) kan huset, når ingen av disse foreninger benytter det, bortleies.

Misjonsforeningen hadde i flere år tatt innsamlinger til eget
lokale. Når de nå gikk i gang, fikk de føle hva et slikt løft ville 
koste. 1 3000 Spd. var ikke småting i de dager. Indremisjonen satte 
i gang ekstrainnsamlinger, noe som kom til å gå ut over gavene 
til det daglige arbeid. I 1870 hadde de tatt en økonomisk ordning 
som hadde virket godt. «I likhet med praksis i Sverige og Tysk
land delte styret ut innsamlingsbøker til medlemmene. Hvert med
lem skulle skaffe 10 bidragsytere hver, som skulle gi en sum hvert 
år.» Likevel ga 1873 et underskudd på over 92 Spd., og dertil en 
gjeld på 7 5 Spd. til Arbeiderforeningen for leie av lokale til 15 
møter. I 1874 var underskuddet noe mindre, men økonomien like 
trykkende. Misjonshuset måtte de likevel ha. Og da det var reist, 
steg inntektene også til selve indremisjonsarbeidet. I 1875 hadde 
de et overskudd på over 36 Spd. 

I januar 1874 ble det vedtatt i et samlet styremøte mellom sty
ret for Bergens Misjonsforening og Bergens Indremisjon å søke 
direksjonen for Bergens Sparebank om et bidrag til fullførelse av 
Misjonshuset. Gaven kom, 2000 Spd. Der er ikke noe spesielt pro
tokollert om mottakelsen av gaven, men der er gjort en tilføyelse 
i styreprotokollen som følgende : «Da det er Bestyrelsen bekjendt 
at hensynet til den af lndremissionsforeningen oprettede Søndags
skole er blitt tillagt særlig Betydning ved innvilgelsen af Spare
bankens Bidrag til Missionshuset, skal leien for Søndagsskolens 
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vedkommende ikke overstige udgiftene ved Renhold, Belysning og 
Opvarming.» 

Dette er senere forandret til det at søndagsskolen hadde fritt 
lokale i Misjonshuset. 

På vårparten 1 874 sto huset ferdig. «Bygningen der er oppført 
av mursten, 34 al. lang, 30 al. bred, 16 al. høy, består foruten av 
en større forsamlingssal, der med sine to gallerier avgir bekvemme 
plasser for omkring 2000 mennesker, tillike av en mindre sal, samt 
en i husets gavl innrettet familiebolig på 2 værelser og kjøkken 
for husets tilsynsmann.» Den 21. mai 1 874 ble huset «tatt i bruk 
og høytidelig innviet med foredrag» av sokneprest Walnum og 
resid. kap. H. Greve. Det ble fra første dag et stort redskap i 
tjenesten både for ytre og indre misjon. 

SANDVIKENS INDREMISJONSARBEID 

I 1870-årene var der utenfor Rothaugen og Muleelven ca. 2000 
mennesker. Det var Sandviken på den tid. Og den besto for det 
meste av gårdsbruk med et islett av bebyggelse. Der var ingen 
kirke og ellers intet forsamlingslokale. Vegen til byen føltes lang, 
særlig for de eldre. Et og annet møte ble holdt i hjemmene og 
stundom i et skolehus. Men Sandviken hadde da en person som 
fikk avgjørende betydning for det åndelige livet. Det var 

Garverieier L .  ]. Danielsen 

Lars Johan var født i Sandviken 1831 og kom til bevisst liv i 
Gud i tjueårsalderen. Han sluttet seg til Hauges venner som «var 
både offentlig kjente og utpekte». For den unge Lars ble dette 
en påkjenning, da han også møtte motstand hjemme. Hans far 
var en aktet mann, og regnet dette med sønnen for en skamplett 
på familiens gode navn og rykte. Tenk at noen av hans familie 
skulle høre til de «Vakte». Han ante nok ikke at han nettopp 
gjennom denne sønnen skulle bli stamfar til en slekt med flere 
fremtredende åndelige ledere. 

Faren var skomaker og garver, og sønnen skulle lære samme 
håndverk for å overta i sin tur. Til dette måtte han ha borger
skapsbrev. Men det ble det lagt hindringer i veien for, nettopp 
fordi han hørte til de vakte. Heldigvis var der brorskap og sam-
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hold blant Hauges Venner. Ble der vansker et sted, var forhol
dene åpne et annet. Lars ble derfor - med gode anbefalinger -
sendt til Kristiansand (S). Innen et års tid hadde han fått sitt 
borgerskapsbrev og kunne vende tilbake til Bergen. Her fikk han 
sitt eget garveri med en god inntekt. 

Han ble en ivrig indremisjonsmann. I Bergens Indremisjons 
styre satt han fra 1867 til -79 og 1885 til -96. En tid var han 

kasserer både for indremisjo
nen og fattigpleien, og da Mi
sjonshuset ble reist, var han 
med i byggenevnden. 

Men sitt hovedarbeid la han 
ned i Sandviken. Der ble han 
lederen fremfor de andre. I all 
sin ferd var han misjonsvenn, 
grepet både av indre- og ytre 
misjon. Hans hjem sto åpent 
for alle troende. Om søndagene 
deltok han i møter i byen, el
ler sammen med predikanter 
på landet. Selv var han nok 
ingen taler, men han var en 

Lars ]. Danielsen god leder og forbeder. Stille 
og smålåten virket han, men 

avgjort i alt. Og han var prest i sitt eget hus. Hver morgen 
samlet han familien til andakt, gjerne før frokost, så alle kunne 
være med. 

En av de første arbeidsplasser Bergens Indremisjon hadde i 
omegnen, var nettopp Sandviken. Der arbeidet den første kvinne
foreningen for barnepleien. 

Da Misjonshuset sto ferdig, tok L. J. Danielsen opp tanken om 
forsamlingslokale i Sandviken. Planene ble så grundig forberedt, 
at huset ble reist på kort tid. I januar 18 7 6 la de ut lister til inn
samling. Den 30. juni samme år ble huset innviet av Traasdahl. 
Det kostet 2 10 1  Spd. Men restgjelden var bare vel 9 1  Spd. Hele 
700 Spd. ble innsamlet i Misjonshuset, som selv hadde gjeld på 
den tiden. Slik var samarbeidet og offerviljen. Sandvikens bede
hus «eier seg selv». Det har et styre på 5 mann, «der første gang 
velges i en offentlig forsamling i huset og siden kompletterer seg 
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Sandviken indremisjons st)•re 1963. 

1 .  rekke : Margit Andersen, A. StrØm Nilsen, formann, 
Frantz StrØm, kasserer. 

2. rekke : ·wmy Hernes, Målfrid Telnes, Asl aug Thorbjørnsen, sekr.,
Kristian Valcling, nestformann. 

Sandviken bedehus. 
Huset ble innviet 30. juni 1876. 



selv for hver gang noen av dens medlemmer måtte uttrede» . Hu
set tilhører forresten de troende i Sandviken og det kan brukes 
til virksomhet «forenlig med Guds Ord og vår lutherske kirkes 
bekjennelse». 

Danielsen satte seg i sving for å danne søndagsskole. Da den 
begynte, fastelavnssøndag 1 8 7 7 ,  meldte seg 250 barn og 1 2  læ
rere. Senere steg tallet til 7 50 barn og 38  lærere. Danielsen ble
i 1 8 79  valgt til den første formann for Sandvikens barnehjem . 
En hadde arbeidt noen år for å sette forsømte barn ut i forplei
ning. Men langt bedre var det med et eget «hjem» . Her ble 
Danielsen en god leder. I hele 20 år ble han kalt for hjemmets 
far. Og de som kjente forholdene, visste at han fortjente navnet. 
Forresten var der et godt samarbeid mellom Sandvikens barne
hjem og Bergens Indremisjon. I ti-år etter ti-år har Bergens 
Indremisjons ledende menn sittet i styret for barnehjemmet. 

SOLHEIMSVIKENS INDREMISJON 

I ti år hadde Bergens Indremisjon hatt møtevirksomhet i Sol
heimsviken. Noen indremisjonsforening var det enda ikke blitt, 
for deltakelsen var liten og «bygden» var liten. Da de endelig slo 
til, viste interessen seg større enn ventet. På stiftelsesdagen den 
3. mars 18 74  tegnet det seg 83 medlemmer. Sokneprest Grønvold
var med i styret. Politibetjent Johnsen var formann. De holdt
til i verkstedsskolens lokale.

Begynnelsen så lovende ut, men fortsettelsen ble en skuffelse. 
En tidlig årsmelding sier : 

«Er det enn smertelig for oss å erfare sendrektigheten med å 
søke frelse hos folk, - så må det visselig være ennu verre for 
ham som bor i sin høie himmel å se det. - Hvad som derfor kre
ves av oss, kjære venner, det er alvorlig troskap, en inderlig sam
menslutning, en s tørre villighet i arbeidet for Herren, - fremfor 
alt større troskap i bønnen, så strømmer av nåde kan komme over 
dem som skal bære budskapet frem, og over tilhørerne. 

Det er en trang og vanskelig tid. Syndens mørke ruger over 
folket.» 

Likevel tenkte ingen på å gi opp. De kom trofast sammen om 
Guds ord, leste en preken, vitnet og sang. De holdt bibellesninger, 
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Solheimsviken indremisjons styre 1963. 

l. rekke : Gunnar Borvik, nestformann, Nils Nilsen, formann.
2. rekke : Johan flatebØ, sekretær, Lars Lid, Jakob Dyrnes, kasserer.

Solheimsviken bedehus. 
Innviet i mai 1 8 8 1 .  
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gikk på hus- og sykebesøk, solgte bibler, delte ut traktater. En 
forkynner, Elias Engh nådde langt ut mellom folket. I 1877 star
tet de arbeid på Haukeland, senere i Fløen. 

Samarbeidet med Bergens Indremisjon ble fastere. I 1877 
meldte de Solheimsvikens Indremisjon inn i Bergens Indremisjon, 
- som underavdeling. Solheimsviken skulle ordne arbeidet, Ber
gens Indremisjon skaffe arbeidere, - mot en halvårlig betaling.

Denne ordningen gjelder fremdeles. 
Søndagsskolen begynte i 1876 og utviklet seg til et betydelig 

arbeid, med opptil 500 elever og 25 lærere. 
Det vanskeligste spørsmålet den første tiden gjaldt møteloka

lene. Skolehuset tilfredsstilte ikke kravene. I 1878 startet de for
beredelser til et bedehus. -Offerviljen var meget stor. Når men
nene kom hjem, etter 12 timers arbeidsdag, møttes de til frivillig 
arbeidsinnsats på bedehuset. I 1 881 sto det ferdig. Ikke under at 
gleden var stor. 

Arbeidet ble lettere nå. De vanlige møtene ble bedre besøkt. 
Månedsmøter og medlemsmøter ble rene festsamvær. Noen stor 
vekkelse ble det ikke, men livet levde og levde videre. 

Styret startet også bibliotekvirksomhet. «Den tids mest aner
kjente og skattede bøker» og blader kunne hvem som helst få låne 
gratis. I 1886 fikk man sitt første sangkor. Det «slutter seg helt 
til indremisjonen og lover å være med når indremisjonen ønsker 
det». I mange år var det til stor nytte for arbeidet. Senere ble 
det dannet en musikkforening, også den ble til megen glede. 

FRIVILLIGE ARBEIDERE 

Da Bergens Indremisjon bare var sytten år, hadde den gjort 
en historisk innsats av åndelig liv i denne byen. Her fikk vantro
ende mennesker vekkelse, her fant troende kristenkall til tjeneste, 
her løstes bundne krefter. År kom og år gikk med oppgang og 
nedgang, men dog alltid med framgang. 

Styret arbeidet forsiktig. Det måtte være redd for gjeld til det 
løpende arbeidet. «Den som må låne til mat, går snart fallitt» 
Var det et år med nedgang i inntekter, innskrenket de arbeider
nes virketid. Når inntektene økte, utvidet de. Aldri skjedde det 
på slump, heller ikke så det ut til at arbeidet led av det. Den 
økonomiske forsiktighet har vært typisk for Bergens Indremisjon. 
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En grnjJpe m·beidere fm den første ticlen. 
1. rekke : «Viking» -Rasmussen, Jakob Traasdahl, emissær SYendsen,

Tormod Rettedal. 
2 .  rekke :  KjØpmann Tollefsen, Sjur Espeland, og helt til hØyre Ola Hodne .

Nr. 2 fra høyre har Yi ikke navn på.  

En av årsakene er den solide kjøpmannstypen som har sittet i 
styret. De hadde på følelsen hvor langt de burde gå. 

Men Misjonshuset ble en hard påkjenning. Ingen oppsamlet 
kapital kunne hjelpe dem. Ingen fremstående rikmann grep inn. 
Men troskapen var stor både hos ledere og medlemmer. 

Det er er ikke mulig å nevne alle de gode lønnede arbeidere 
Bergens Indremisjon hadde disse årene, i kortere eller lengere 
virketid. Traasdahl hadde gode kontakter som han utnyttet vel. 
Han inviterte Lars Oftedal, som kom på besøk, en utsending fra 
Fosterlandsstiftelsen, Johnson fra Sverige, og en hel del prester, 
bl. a. Ylvisaker fra Amerika. Han skaffet styret kontakt med gård
bruker og lærer 0. Kaarbø fra Furnes, som ble indremisjonær i 
Bergen 187 7 og 1878. Det siste året hadde han 1020 husbesøk, 
7 1  7 sykebesøk og 205 møter. Mens predikantene før ble møtt med 
skjellsord, «ja, endog slag» , kunne han nå melde om mer venn
lighet. Men han klagde over at mens man før hadde aftenandakt 
med 10-20 samlet i hjemmene, var den nå blitt nedlagt på grunn 
av de større møtene. I 18 7 7 kalte styret også tre kvinnelige ar-
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beidere, Hanna Ellingsen, Marie Seglem og Theodora Enoksen. 
Og samme år fikk de et siste besøk av sangeren Oscar Ahnf elt 
fra Sverige. 

Påskedag 1841  kom Ahnf elt til bevisst tro på Kristus, 28 år 
gammel. Han ble en av Nordens største kristelige sangere. I be
gynnelsen av 1 860-årene var han en kort tur i Bergen. I 1 867-68 
ble han her en lengere tid, etter innbydelse av Bergens Indremi
sjon og noen privatpersoner. I 1 8 7 7  kalte Bergens Indremisjon 
ham alene. Da hadde han også sin hustru med. De holdt vanlige 
møter i Misjonshuset, ofte to pr. dag. Det ble stor tilslutning til 
møtene og mange ble vunnet for Gud. 

I 1 8 78  ga Bergens Indremisjon en optimistisk årsmelding. Den 
store åndelige bevegelsen som i årevis hadde gjennomstrømmet 
foreningen, bar frukt. 

Det som imidlertid fikk mest å si for Bergens Indremisjon i 
disse årene - ved siden av Traasdahl selv - var den store stab 
av dyktige frivillige arbeidere. En kristelig organisasjon vil ikke 
kunne leve bare med lønnet arbeidshjelp. Først tok styret fatt. 
Sj elden vil en finne mer offervillig tjeneste enn den styret i Ber
gens Indremisjon har vist. Men det ble jo ikke nok. Bønnene om 
møtevirksomhet oversteg langt det styret kunne makte. «Det var 
som sultne barneflokker ropte om mat, - og når en skrek opp, 
skrek mange. Også dette viser at indremisjonen utløste noe inne
frosset, noe som begynte å tine opp og få liv.» Derfor var det 
«en kjær velsignelse» for fedrene i styret å merke at andre ville 
stå med dem i denne store oppgaven, i «nådegavenes frie løp» .  

Vi skal her nevne noen av de menn som vel satt i styret, men 
som hjalp ekstra til med virksomheten, og som satte andre i sving. 

Skomakermester John C !ausen 

Han var født den 9. februar 1 8 1 3  og var nå en eldre mann. 
Men helsen var god og virkelysten stor. I ung alder sluttet han 
seg til haugianerne, gikk inn i deres rekker med liv og alvor og 
var alt det man ventet av en god haugianer : Han delte deres syn 
på den offisielle kirken med dens embete og var samtidig misjons
mann etter at Det Norske Misjonsselskap ble stiftet. Da splittelsen 
kom ved presten Lammers, gikk han ikke med i den, men stiftet 
Opbyggelsesforeningen som mottrekk. Da Bergens Indremisjon 
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ble stiftet, kom han med i styret, og satt der i årene 1863-68 og 
1870-89. Ellers var han medhjelper i Nykirken og senere i 
Johanneskirken. I all sin ferd var han en gudfryktig og varm
hjertet mann. De helliges samfunn var hans store glede, og hans 
hj em sto alltid åpent for Guds folk. Han døde i 1903 nesten 
90 år gammel. 

Gjennom Opbyggelsesforeningen fremmet han den første offi
sielle oppfordringen til Bergens Indremisjon om å sette i gang 
frivillig arbeidstjeneste. Det var i 1 876. Styret satte ned en komite, 
- der også han var med - til å arbeide ut et forslag om dette
nye tiltaket.

Denne komite kom med et forslag; først om nødvendigheten av 
frivillig arbeide, og så betingelser for dem som skulle brukes : 

1. De må ha godt vidnesbyrd i menigheten (den troende menig-
het),

2. ikke nyomvendte,
3. de må ha den Hellige Ånds visdom og åndelige forstand,
4. ha nådegaver til å vidne om vår Herre Jesus,
5 .  føle trang og lyst til tjene ham, og
6. vite sig i overensstemmelse med vår kirkes bekjennelse.

Som vi ser er betingelsene bibelske nok for dem som skulle tjene
i menigheten, og dog kan de være strie nok for en frivillig 
arbeider. 

De frivillige arbeidere skulle kalles av styret, og skulle så langt 
som mulig gå inn i det organiserte arbeide. Der ble dog åpnet et 
nytt felt for dem, de skulle holde oppbyggelser i hjemmene, -
av slike hadde de fått lov på 8, og i disse ble da de frivillige 
fordelt. 

Dessuten ble det bestemt at så langt som det var mulig, skulle 
alle arbeidere en gang for uken komme sammen til et møte, hvor 
et avsnitt av Guds ord skulle gjennomgåes og hvor de skulle 
hj elpe hverandre med råd og dåd. De skulle innlede etter tur 
hver sin gang disse samtaler, og så legge planer om arbeidet som 
lå foran dem. 

Det var bare godt å si om alt dette, og det gikk godt til en tid, 
men det passet bare ikke for de frivillige arbeidere; for de hadde 
fullt opp å gjøre med sitt eget. De kunne nok avse tid til et møte 
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eller to ; men så var det arbeidermøtene, forberedelsen til disse, 
og forberedelsen til møter som de selv skulle holde. Dertil kom 
for Opbyggelsesforeningens vedkommende dens egne møter, - og 
de frivillige arbeidere var for en stor del hentet fra den. Det skal 
derfor ikke undre oss at det måtte gå ut over noe og det gjorde 
det også. De frivillige arbeidere klarte ikke dette press, - ikke 
de som hadde annet arbeide som sitt erhverv. Men begynnelsen 
var gjort, og tanken ble aldri nedlagt. Tider skulle komme da 
de også her fant sin egen måte - ordnet av det praktiske liv 
selv, og det frivillige arbeid var og ble til uanet velsignelse. 

Opbyggelsesforeningen sto til tjeneste helt til 1890. V el hadde 
de ikke det rette åpne øre for livets pulsslag. De holdt strengt 
på sin konservative innstilling, ba sine bønner, leste en preken. 
gjerne en lang, og sang sine lange salmer. Men de sådde trofast 
Guds ord og holdt arbeidet gående. Og de var indremisjonsstyrets 
våkne samvittighet over det frivillige arbeid. 

Kjøpmann Lars Haaland 

Lars Haaland er født i 1836 på gården Kvæstad i Hardanger. 
Foreldrene overtok en gård i Fana, der han vokste opp. I barn
domshjemmet fikk han en god kristen oppdragelse. Etter Stord 
Seminar fikk han sin første lærergjerning i den gamle haugiane
ren Ole Torjussens hjem på Svanø. Der fikk han en betydelig 
haugiansk påvirkning. På grunn av helsen måtte han oppgi lærer
gjerningen. Da flyttet han til Bergen og ble kjøpmann. 

På dødsleiet sitt hadde Ole Torjussen Svanøe velsignet ham 
høytidelig i patriarkalske former, som det sømte seg haugianere. 
I Bergen ble han god kristenvenn med Ole Torjussens sønn, kjøp
mann Torgeir 0. Svanøe, han som er blitt kalt den siste haugi
aner i Bergen. 

Torgeir Svanøe arvet et av farens handelshus. Han blir husket 
for den ekspedisjonen som i den norske sjøfarts historie er kalt 
for «den første amerikalinjen», nemlig for handelen på Amerika 
med sild og fisk. Han gikk fra starten av med i Bergens Indre
misjon og satt i styret til 1879. Hans interesse lå mest i Opbyg
gelsesforeningen og i Bergens Misjonsforening, senere i Den 
Norske Kirkes Misjon ved Schrøeder. Han var formann i bygge
komiteen for Misjonshuset. 
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Lars Haaland gikk helt og holdent inn for en frivillig tjeneste 
i Bergens Indremisjon. Han satt i styret til 1869, så 1874-76, 
1 880-90, 1894-95 og 1 897-1901. Både i styret og ellers viste 
han seg som en motig personlighet, med et avklaret kristensyn og 
en bestemt kirkeoppfatning. V el sto han med i kretsen av Opp
byggelsesforeningens menn, men han sto åpen for den rosenianske 
bevegelsen, og fikk derfor betydning for den kommende tiden. 
Kirkepolitisk sto han med i kretsen omkring Jakob Sverdrup og 
tok flittig del i de store ordskiftene på kirkemøtene, særlig om 
kirkereformene. Hans lavkirkelige innstilling var meget kjent i 
samtiden. «Menigheten har Gud selv satt inn i verden. Dens opp
gave er å forkynne Guds ord slik at man vender helt om til Kris
tus. På den måten dannes Jesu Kristi menighet. Den skal intet 
annet ryggstø ha enn Guds ord.» 

Han var ingen stor taler. Men han hadde en betydelig evne til 
å påvirke folk. Han var en særpreget og vennesæl personlighet 
som lett fikk folk i tale på tomannshånd. I en nedgangstid i det 
merkantile liv dro han seg ut av forretningen og reiste til Nord
Norge. Der ble han emissær for Det Norske Misjonsforbund. På 
Sørreisa bodde han til han døde (1931). Men hele tiden lengtet 
han sørover til vennene i Bergen. 

BERGENS INDREMISJONS KVINNEFORENING 

Det sier seg selv at den åndelige vekkelsestiden også virket pa 
kvinnenes kallsbevissthet. De ville være med der arbeidet hadde 
bruk for deres spesielle krefter og nådegaver. Her var kvinne
foreningen nettopp et høvelig forum. Allerede før Bergens lndre
mis jon var stiftet, arbeidet en kvinneforening for Fattigpleien. 

Det sies at flere kvinneforeninger kom til, men at de delte mid
lene mellom Bergens Indremisjon og andre organisasjoner. Så
ledes ble det i 1874 stiftet en forening med skolelærer Grønsdal 
som leder. Den delte midlene mellom «Hedningemisjonen, Israels
misjonen og Indremisjonen». Etter noen års virke fikk denne for
eningen så stor tilslutning at det ikke ble plass til alle som gjerne 
ville være med. 

Amerikapresten Stub kom hjem til Norge en tur og virket i 
Bergens Indremisjon fra senhøstes 1880 til frampå vinteren 188 1 .  
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Han holdt da andakter i fru Grønsdals kvinneforening. Tilstrøm
ningen ble så stor at spørsmålet om en ny forening meldte seg 
for alvor. 

Da stiftet fru Anna Traasdahl Bergens Indremisj ons Kvinne
forening. Den skulle arbeide utelukkende for Bergens Indremisj on. 
Fra starten av holdt foreningen til med møtene i Misjonshusets 
småsal om mandagene. Den ble kort og godt kalt for Mandags
foreningen. 

Fru Traasdahl var en usedvanlig dyktig leder, ikke minst i 
åndelig mening. Var det noen som syntes at arbeidet gikk godt, 

) 

A nna Traasclah l 

skyndte fru Traasdahl seg til å 
gi Ham æren som æren skal ha  
for alt .  Salme 1 1 5 ,  1 b l e  noe 
av et valgspråk for henne :  
«Ikke oss, Herre , men ditt navn 
gi du ære . »  Da fru Traasdahl 
flyttet fra byen, ble ledelsen 
overtatt av fru Dina Peder
sen, som var formann i over 
tretti år. 

Denne foreningen har ytt 
Bergens Indremisj on store pen
gesummer .  De er alltid kom
met vel med, - ikke minst i 
den første tiden . En slik orga
nisasj ons økonomiske liv gikk 
naturligvis i bølgegang. De 

store uttellinger til betalt virksomhet, til sosial hj elp og til ny
bygg krevde sitt .  Det er interessant å se at pengene allt id kom. 
En gang underskudd, en gang overskudd ,  så ble d et balanse 
sammenlagt. 

Det hendte også at pengene kom i større beløp . Kj øpmann Hen
rik Formann Mohn hadde således bestemt i sitt testamente av 1 8 7 5  
at rentene av 5000 spesiedaler skulle årlig gå til fattige, forsømte 
barn - på betingelse av at de ble anbrakt i troende familier. Fra 
Mohns arvinger var der dessuten kommet 1 00 daler, fra en ube
nevnt et lignende beløp, og en annen ubenevnt hadde lovet 1 00 
daler i to år. Også skipsrederier begynte å si «takk for hj el pen» ; 

fra rederiet for S/S  «President Harbitz» fikk de 50 daler. -
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Bergens Indremisjons kvinneforening (Mandagsforeningen) 1963. 

I. rekke : Martha Fauske, Anna S tore tvedt, Britha Breidvik,
Rikka Schrøder, formann, Anna Aarebrot. 

2. rekke :  l\Iarie Tvedt, Mathilde Fugleberg, Lovise Haugstad, Oddny
Danielsen, Johanna Holm, Frida Borrevik, HjØrtlis Nilsen. 

Den større virksomhet krevet større inntekter, og for å unngå 
innskrenkning satte styret seg i spissen for en ekstrainnsamling i 
form av en basar, som innbrakte kr. 2 .563,3 7 .  Det var i 1 8 78 .  
Folk kunne gi  også den gang. 

Det er derfor ikke så underlig når styret uttaler - «at det er 
en glede å kunne berette at indremisjonen vinner mere og mere 
anerkjennelse. Et vidnesbyrd her om turde det være at medlem
menes antall er betydelig øket, - at Sparebanken sendte oss tusen 
kroner, og at en ubenevnt giver sendte oss kr. 200,-, likesom 
skolekommisjonen har åpnet sine skolelokaler for vår søndags
skole. - Når vi ser tilbake, må vi bekjenne at Herren har gjort 
langt mere mot oss, enn vår svake tro kunde håpe på - ! »  

Ekstragaver var engangshjelp. Basarer var kjempeløft og skip
pertak. Men det som kunne bære organisasjonens økonomiske liv 
var nettopp den faste inntekt en årlig kunne regne med. Et legat 
var en god hjelp. Men langt viktigere var foreningsinntektene. 
Kvinneforeningene ble en livsfaktor og en inntektskilde i Bergens 
Indremisjon. 
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LAKSEV AG INDREMISJON 

Noen vesentlig kristelig virksomhet var det ikke i Laksevåg før 
i 1882. Da ble Laksevåg Maskin og Skibsbyggeri anlagt. En del 
nye arbeidere flyttet til, blant dem noen troende brødre fra Sol
heimsviken. De hadde deltatt i indremisjonsarbeidet og søndags
skolen der, og ville nå gjerne hjelpe til i Laksevåg. 

I september 1882 kom de sammen med en del andre kristne 
venner i Guttorm Olsens hus, for å forberede «stiftelse av en 
Indremissions forening samt opførelse av bedehus». Her ble valgt 
en komite som gjorde et usedvanlig dyktig arbeid. 

Dessverre kom de i strid med soknepresten på stedet, herr Sigv. 
Skavland. Han gjorde krav på «adgang for presten til styrets 
møter for å gi råd og veiledning», og da styret ikke kunne gå med 
på dette, fulgte en rekke tildels meget skarpe skriftlige henven
delser, som endte med krav til styret om å sammenkalle forenin
gens medlemmer til et møte i bedehuset, hvor soknepresten ville 

Laksevåg bedehus. 

Innviet 22. august I 954. Det første bedehus ble bygget i 1 884, men måtte 
rives i 1 944 etter krav fra reguleringsmyndighetene. 
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Laksevåg ind1 emisjons styre 1963. 

I. rekke : John Halland, nestformann, Elisabeth Ellingsen, sekretær,
Sverre A. Holter, formann, Solveig Ellingsgård, John Zachariassen, kasserer. 

2. rekke : Lars Fimreite, Karl Eide, Olav Fimreite, Erling Gjellestad,
Bernt Våge, Anders Sætre. 

være til stede og «rette et fornødent vidnesbyrd til foreningens 
medlemmer». 

Det siste svar på disse henvendelser til soknepresten og med
hjelperne var temmelig skarpt for den tid å være, og sluttet slik : 

« - - Vil derimot presten som Herrens tjener komme for å 
forkynne Guds ord, og ikke som den der vil herske over Herrens 
arv, gleder foreningen sig over det, og bedehuset står til tjeneste ; 
men å komme med den gamle historie - som det formodes, -
der har vært fremme på tidligere møter og som har fremkalt strid, 
det er ikke huset oppsatt til, og medlemmene forbeholder sig rett 
til imøtegåelse på stedet, om sådant skulde ytre sig der, og bede
huset vil bli lukket for slike stridsemner.» 

Striden pågikk i lengere tid og virket både «uhyggelig og kraft
ødende». 

Den 9. november 1884 ble Lille Damsgaard Indremissionsfor
ening stiftet, med 32 medlemmer. «Foreningens formål er gitt i 
Pauli Ord i 2. Kor. 5, 11: «Etterdi vi kjenner Herrens frykt, søker 
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v1 a vinne mennesker.» Enhver virksomhet som øves i forenin
gen, må være forenlig med «vaar Evangelisk-Lutherske kirkes 
bekjendelse.» 

Den 28. desember 1884 ble Laksevaag bedehus innviet. Komi
teen hadde da hatt en ny strid, - angående tomten. Den hadde 
søkt styret for Magdalenahjemmet om grunn og fikk løfte om 
det. Men her kom soknepresten i veien. Han ønsket ikke noe 
bedehus. Derfor ble løftet trukket tilbake. Komiteen henvendte 
seg da til skipsbygger Jens Gran om å få kjøpe tomt. Han så vel
villig på saken og ga dem tomten. Striden med soknepresten 
gjorde at innsamlingen til bedehuset gikk smått på selve Lakse
våg. Men vennene fikk låne Misjonshuset av Bergens Indremisjon 
til innsamlinger, også basarer. Dertil drev de på med gratisarbeid. 
lnnvielsestalen ble holdt av Jakob Traasdahl. 

Søndagsskolen ble stiftet i 1883. To av vennene ba soknepresten 
om samtykke til å begynne søndagsskole. Dette hadde han inte
resse for og pekte ut to menn som han på sin side ønsket å få 
med. Først holdt de til i hjemmene, siden i skolehuset og fra 1895 
i bedehuset. Der har søndagsskolen siden vært. 

Laksevåg Indremisjon har like fra starten vært tilsluttet Ber
gens Indremisjon. Arbeiderne sine har de stadig fått derfra. Sam
arbeidet har hele tiden vært drevet i vennskapelig ånd. 

HOP INDREMISJON 

I midten av 1880-årene kom indremisjonstanken til å slå rot 
også på Hop. Det var den gang en vanlig bygd med noen få 
gårdsbruk. Men stedet hadde god forbindelse med Bergen, og inte
ressen var blitt tendt fra Bergens Indremisjon. Først fikk ven
nene leilighetsvis besøk av Bergens Indremisjons predikanter. 
Men etter hvert ble organisasjonstanken moden. 

Den 24 . mars 1890 ble Hops Misjonsforening stiftet. Foreningen 
har alltid vært tilsluttet Bergens Indremisjon. «Den 18. juni blev 
vi indlemmet som faste Medlemmer i Bergens Indremissionsfor
ening, med en gang Ugentlig opbyggelse, hvilket foreløbig er 
bestemt til hver Onsdag kl. 7½ Aften. Derimod skal vi give fri 
Reiser til den Emiser som møder op her til tid og sted. Derhos 
skal vi indsende til Bergens Indremission de Beløb som indkom-
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Hop indremisjons styre 1963. 
l. rekke : Olav VikØren, formann . Solveig Totland, kasserer.

2. rekke : Ragnvald Hegland, Ragna Haugsdal, sekretær, Inga Jordal,
Einar Bruvik, nestformann. 

Hop bedehus. Innviet i januar 1914 . 

6 - Bergens Indremisjon 8 1  



mer, som fast Contingent eller frivillige gaver, naar deraf er ucl.
redet de nødvendige Udgifter.» 

Flere navn er nevnt også i Hops Indremisjon. Men den man
nen som fikk mest å si var fabrikkarbeider Størk Størksen. 

Han ble født i 1863 i Strandvik prestegjeld. I den tidligste ung
dom kom han til Bergen og søkte arbeid. Da dette ikke lyktes, 
reiste han like godt til sjøs. I 1887 gikk han i land, satte seg ned 
på Hop, og begynte i Petersens nye trikotasjefabrikk, senere 
Petersen & Dekke. Da han sluttet i 1937, hadde han to medaljer, 
den ene var Kongens Fortjenestmedalje, og den annen fra Selska
pet for Norges V el, for lang og tro tjeneste. Få arbeidere har 
kunnet se tilbake på et mer vel utnyttet liv enn nettopp han. For 
Hop Indremisjon var han en usedvanlig leder, - i nesten 30 år. 
I sine fristunder reiste han en del som predikant, men mest for
kynte han Guds ord i taler og vitnesbyrd på sitt hjemsted. 

INDREMISJONSSKOLEN I BERGEN 

Fra alle deler av Vestlandet kom det krav til Bergens Indre
misjon om arbeidere. I møte etter møte, år etter år, behandlet 
styret disse «Andragender», og kom dem i møte så langt som 
mulig. 

Den voksende åndelige aktiviteten i selve byen - særlig fra 
1 870 - reiste stadig spørsmål om mer forkynnelse. Da arbeidet 
i Sandviken, Solheimsviken og Laksevåg kom i fastere former, 
ble møtevirksomheten betydelig utvidet. 

Folk var nok takknemlig for dem som kom, hvis det da var 
åndelig gode menn. Men kravet om høyere utdannelse enn den 
som datidens folkeskole kunne gi, meldte seg mer og mer. Det 
ble spørsmål om mer allmenmenneskelig kunnskap og menneske
lig formdannelse for den som skulle stå framfor en forsamling. 
Etter hvert som vekkelsesfolket selv ble mer kjent i Guds ord, 
steg også kravet om mer dyktighet i åndelig kunnskap. 

Det var mange unge som gikk omkring i landet med tydelig 
kall til forkynnergjerningen, men også med følelsen av uduelig
het og uverdighet. 

Med alle disse kravene som hopet seg opp for styret ble det 
klart at noe måtte gjøres. En måtte «oppdage» evnerike, kristne 
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Inclremisjonsskolen 1888 

menn med forkynnerkall, fremelske deres nådegaver, danne deres 
personlighet for tjenesten og dyktiggjøre dem i kristne grunn
sannheter. 

Styret diskuterte ofte disse alvorlige og påtrengende spørsmål. 
Og så ble det Bergens Indremisjon som startet den første bibel
skole (indremisjonsskolen) i Norge. 

16. november 1887 ble indremisjonsskolen besluttet opprettet i
Bergen. Kurset skulle begynne på nyåret 1888 såfremt en skikket 
styrer kunne oppspores. Følgende komite ble oppnevnt til å for
berede skolen: Sokneprest Eckhoff, major Winsnæs, bokhandler 
Jakob Traasdahl, lærer Arnetvedt og personellkapellan Bernt 
Støylen (senere biskop). 

Komiteen fikk i oppdrag å utarbeide skoleplanen med mere. 
Den 16. desember enedes styret om å kalle kand .teol. Johan 

Lavik til bestyrer av indremisjonsskolen. Teologisk utdannelse 
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måtte styreren ha, selv om de andre timelærere kunne greie seg 
med noe mindre. 

Alle utgifter som var forbundet med skolen, skulle bestrides av 
Bergens Indremisjon. Kursets varighet ble fastsatt til 3½ måned. 
Lokale fikk de leie i Ynglingeforeningen, og fra 1. februar til 
5. mai holdtes det første predikantkurs i Norge med 29 elever.
Blant de første elever finner vi folk fra alle samfunnslag, som
gårdbrukere, handelsmenn, fiskere, og endog studenter. (Student
Jacob Tanner, senere teologisk professor i Den forenede Kirke i
Amerika.) Noen av elevene hadde reist som predikanter en tid,
og andre sto ferdige til å begynne.

Som lærere ved kurset var foruten styreren kand. teol. Johan 
Lavik, stiftsprost Winsnæs, sokneprestene Eckhoff og Meyer, 
pastor Bernt Støylen, major Winsnæs, kand. teol. Wig-Andersen, 
bokhandler Jakob Traasdahl, lærerne Arnetvedt, Visted, Wåge, 
Sørås og forstander Askeland. De fleste av disse hadde påtatt seg 
frivillig og uten lønn å undervise ved skolen. 

Alle var enige om at slike kurs var nødvendige, og tanken var 
å fortsette med et nytt samme høst; men så ble Lavik utnevnt til 
sokneprest, og noen annen styrer fant de ikke. Neste kurs måtte 
derfor utsettes. 

I 1889 fikk de løfte om cand. theol. Johannes Brandtzæg, og 
om høsten samme år ble det andre kurset åpnet med 34 elever i 
6 måneder. 

Nå ble den kalt emisærskole. 
At Johannes Brandtzæg kom til Bergen, fikk meget å si for 

ham selv. For det første kom han inn i et arbeid som sto i full 
blomst. For det andre møtte han en målbevisst kristenflokk, -
mens han selv ennå var ung og famlende. For det tredje fikk han 
sin livsoppgave innen kristenfolket. 

For Indremisj onsarbeidet hadde emissærskolen meget å si. 
Mange av byens prester ble knyttet til skolen som timelærere. 

På den måte kom de med i arbeidet og fikk lære det å kjenne. 
Så ble enkelte av elevene brukt som halvdags arbeidere, og alle 
var med og deltok i møter og husbesøk så langt de rakk. Sett fra 
et praktisk synspunkt har vi vel aldri hatt en bedre skole for ar
beidere, enn disse tre kurser i Bergen 1888-1891. 

Også på disse kurser var elevene i alle aldre. Og vi finner navn 
som senere ble kjente og kjære langt utenom vårt lands grenser. 
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Emissærslwlen 1889 

I årsberetningen for 1890 finner vi således to navn - Ole Mik
kelsen (Sama), og Knut Stokke. De fikk begge arbeide i Bergens 
Indremisjon etter endt skolegang. Senere ble de begge kjente mi
sjonærer i Kina - Sama fra Kinaforbundet, Stokke fra den For
enede kirke i Amerika. Også Ludvig Hope satt på skolebenken 
i Bergen. Det ble hele hans offisielle utdannelse; men hos ham, 
som hos flere andre unge, var der evner og oppdrift. Om arbei
det skriver Johs. Brandtzæg følgende : 

«Min tid har vesentlig vært optatt ved skolen, og så har jeg 
hatt en 2-3 faste møter for uken. Men da skolen sluttet, kunde 
jeg anvende all min tid til det vanlige indremisjonsarbeide, mø
ter, syke- og husbesøk. - -

Hvad emissærskolen angår, så har jeg all grunn til å tro at 
den har vært til megen nytte for dem som har søkt den, og jeg 
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tror nok at indremisjonen kan glede sig over, at den der holder 
frem med en gjerning som virker til velsignelse og virkelig ut
fyller et savn. -

Da elevene forlot skolen til påske, var alle enige om at de 
haddde grunn til å være både Gud og indremisjonen takknemlig 
for den undervisning som emissærskolen byr. -

For mig personlig har arbeidet ved skolen vært overmåte kjært 
og lærerikt og utviklende, og jeg har hatt mange velsignede stun
der sammen med elevene. 

Likeså har mitt arbeide i indremisjonens tjeneste vært mig me
get kjært. Det har selvsagt hatt sine byrder og kamper, men også 
mange rike gleder. Det er derfor en trang for mig å uttale min 
beste takk til indremisjonsstyret, og til alle kjære venner som har 
bidratt til å gjøre opholdet i Bergen så godt og velsignet for mig. 
Gud velsigne indremisjonen ! - -

Indremisjonen skylder takk til de menn som frivillig har påtatt 
sig å undervise ved skolen. 

Ved det nuværende kursus (det siste) er foruten endel av de 
før nevnte, sogneprest Sverdrup, pastor Iversen, cand. teol. Mad
sen og lærer N. Nilsen. 

Forrige kursus var besøkt av 34 elever, - det nuværende tel
ler 26 - -.» 

Med dette siste kursus sluttet emissærskolen for Bergens Indre
misjons vedkommende. Styret ville ved gitt leilighet oppta denne 
gjerning igjen; men i år fremover sto alt i sammenslutningens 
tegn, og en av de ting som var sterkt på tale, var en stor Bibel
skole i Bergen, opprettet av den nye generasjon. 

BETLEHEM, BERGENS INDREMISJONS HJEM 

Den store ekspansjon som arbeidet fikk i 1880-årene, krevde 
en sterkere konsentrasjon. Ikke minst gjalt dette selve sentret, 
utgangspunktet, arbeidsstedet. Behovet for et større lokale steg 
med arbeidsinnsatsen. Samarbeidet med Misjonsselskapet om Mi
sjonshuset var bare godt, - men forståelig nok kunne et hus med 
to store misjonsinteresser ikke bli ett sentrum. Til dette kom selve 
belastningen på huset. Der var ikke rom for alle de arbeidsgrener 
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Betlehem. 

InnkjØpt i 1887 og innviet 7. april 1889. 

som Bergens Indremisjon nå hadde fått. Dessuten hadde vekkel
sestiden skaff et så store forsamlinger at der var fullt bruk for 
et hus til. 

Spørsmålet var ikke enkelt, - men det løstes så å si helt uven
tet. Noen rikmannssønner hadde brukt sin fars penger blant an
net til et ridehus. Men nå var pengene oppbrukt og huset til salgs. 
Det var i 1887. Og Bergens Indremisjon kjøpte huset for 13.000 
kroner. 

I den anledning ble det sendt ut et opprop : 
«For en kjøpesum av kr. 13.000,00 har styret for Bergens Indre

misjon kjøpt det såkalte engelske ridehus for å innrede det til 
forsamlingslokale. 

Til en hensiktsmessig innredning og til inventar kreves det ca. 
kr. 12.000,00. 

Den samlede sum kr. 25.000,00 må sies å være billig for en så 
stor og heldig beliggende eiendom. 

Sammen med Bergens misjonsforening eier indremisjonen et 
godt lokale i Misjonshuset. Men på grunn av den voksende folke
mengde og andre forhold viser dette sig nu å være for lite, til 

87 



tross for at huset brukes både søn- og hverdag - undertiden hele 
uken - året rundt. 

Trangen til å høre Guds ord er ikke liten i blandt oss. Kan den 
ikke tilfredsstilles ved en sund forkynnelse av ordet fra vårt eget 
kirkesamfund, vil den enten sykne hen eller søke sin tilfredsstil-
lelse i sekteriske forsamlinger. Erfaring har lært oss, at det siste 
finner sted i altfor høi grad, og ikke minst om søndagene da vi 
kan se skarer av vårt samfund søke hen til andre samfunds guds
tjenester. 

Dette i forbindelse med at kirkerummet her i byen er for lite 
- Johannes menighet mangler jo ennu kirke - samt det nye lo
kales heldige beliggenhet i den bydel, hvor sekterismen for tiden
er mest virksom, har også vakt den tanke hos oss, at det nye for
samlingslokale kunde tas i bruk til gudstjenestlig forsamling søn
dag formiddag om det måtte ønskes - -.

Forvisset om at Guds ord er den beste lægedom - og det eneste 
virksomme middel - mot alle tidens mange sedelige og sociale 
onder, og i håp om villig imøtekommenhet for dette foretagende, 
som ene og alene tar sikte på, at Guds ord efter vår kirkes be
kjennelse i rikeligere mål enn hittil kan bli forkynt i blandt oss, 
samt endelig fordi vi utelukkende er henvist til frivillige ydelser 
- våger vi herved å be Dem om godhetsfullt å støtte dette fore
tagende ved å tegne Dem for et passende bidrag.»

Hele styret skrev under: Lærer N. Arnetvedt, skomakermester 
Johan H. Clausen, garverieier L. J. Danielsen, sokneprest E. F. 
Eckhoff, handelsmann P. Fristad, kjøpmann T. Frønsdal, snekker 
0. Meland, sokneprest E. Meyer, kjøpmann M. G. Riisøen, pastor
Bernt Støylen, handelsmann A. Tellefsen, predikant J. Traasdahl
(form,mn) og major W. Winsnæs.

I 1889 var huset ferdig. Det fikk navnet Betlehem. Det har 
siden vært Bergens Indremisjons hjem. 

Huset kostet ca. kr 31.000,00. Innsamlingen ga vel kr. 7 .000,00. 
Restgjelden på kr. 23.000,00 var tung. Men nettopp det at arbei
det nå ble konsentrert og stabilisert, gjorde det mulig å greie den. 

Onsdag den 3. april 1889 var en stor dag i styret. Da ble det 
besluttet å innvie Betlehem den 7 .  april kl. 6. Stiftsprost Winsnæs 
ble bedt om å innvie huset. «Man besluttede i Anledningen at 
indbyde samtlige Byens Præster med Biskopen, Stiftsamtmanden, 
Magistraten og Kommunens Ordfører, Kredsbestyrelsen for Hed-
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ningem1ss10nen og Bestyrelsen for foreningen i Bergen, samt 
Bazarkomiteen. Medlemmerne har næst efter de indbudte fortrins
vis Adgang ved at fremvise Medlemskort indtil et Kvarter før 
kl. 6.» Til vaktmester ble ansatt Annanias Magnussen, som vir
ket der i 12 år. 

Den 7. april 1889 var en av de største og viktigste dager i Ber
gens Indremisjon. En strøm av glede gikk gjennom hele organisa
sjonen. Den dagen begynte vegen å gå til Betlehem for mange 
mennesker. Tusener og atter tusener har gjennom årenes løp gått 
den vegen, små og store, unge og gamle. Tusener har reist mil 
etter mil over Vestlandet til møte i det lokalet. Tusener er d.er 
blitt vakt og omvendt, frelst og frigjort. Der er nye avsnitt blitt 
skrevet i enkelte menneskeliv, og i hele landets misjonshistorie. 

Det store maleriet på frontveggen er malt av J. Traasdahl. Det 
er som både folket og naturen lytter etter Herrens Ord. 

BERGENS INDREMISJON OG BERGENS GEISTLIGHET 

Det hadde vært et forholdsvis positivt samarbeid med geistlig
heten. Bare et øyekast på «arbeiderlistene» vil stadfeste dette. 
Navnene er ikke alltid fullstendig skrevet i kildene, men de er 
tydelige nok. «Talerbesøk på bestyrelsens opfordring» , heter det 
gjentatte ganger. 1872 : «Sognepræst Breien, Laksevaag, flere 
ganger. Provst Barth fra Avaldsnes, sognepræst v. d. Lippe fra 
Fjeld, sognepræst Eckhoff fra Sunnelven og pers.kap. Astrup fra 
Florø.» I 1874 var flere av disse på besøk og dertil sogneprest 
Dick, sogneprest Offerdahl, den ældre og den yngre Stub, samt 
cand. Frost.» 1875: «Pastor Winsnæs havde 10 foredrag om Salig
gjørelsens Orden og Naadens midler. Ellers besøg av prestene 
Leisegang, Schaaning, Storjohann, Gjellaker, Frost og stud. Jul.»

1876: Flere av de nevnte var på besøk og «dertil prestene Johnsen 
fra Trondhjem, Eckhoff fra Drammen, Bull fra Bergen, Meyer 
fra Vig, Laache fra Stenkjær, Andr. Høyer fra Trondhjem, Ant. 
Høyer fra Grytten, Koren fra Sveen.» Dette fortsatte ut 70-årene 
og alle 80-årene. Årsmeldingen av 1881 sier : «Det er en lykke for 
våre arbeidere at de kan arbeide i full harmoni med byen� 
prester.» 

Leser vi igjennom den litteratur av andakter og endog preke-
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ner som finnes, ikke minst i årsmeldingene, vil en se at den evan
gelisk-lutherske tro ble forkynt, og det i en ortodoks-pietistisk 
kristen tenkning. Årsmeldingen av 187 i  ville derfor si om livet i 
Gud : «De midler hvorved dette nye liv gives er Daapen og Evan
geliet.» I den mening behøvde geistligheten ikke å frykte. 

Men geistligheten var likevel ikke trygg lenger på Bergens 
Indremisjon. Det viser den lange skrivelsen som styret i april 
1886 fikk fra Bergens biskop og prester : 

«Underskrevne Bergens biskop og prester innbyr hermed styret 
for Bergens Indremisjon til en broderlig forhandling om istand
bringelse av et organisk samarbeide. 

Som grunnlag for dette tillater vi oss å vedlegge et utkast til 
forandringer i foreningens statutter, som vi efter overlegning har 
funnet fornødne. Disse forandringer vedrører vesentlig paragra
fene 2, 6 og 7, hvortil kommer en ny paragraf 8. Til dette skal 
vi knytte en kort begrunnelse. 

Til § 2. Indremisjonen skal jo i virkeligheten søke å utfylle 
den manglende menighets-virksomhet. Den kan da ikke undlate å 
opta de kristelige kjærlighetsgjerninger som et av sine viktigste 
gjøremål. Der igjennem vilde den også på en av de kraftigste 
måter virke for sitt mål: å vekke og nære et sant kristenliv. 

Denne kjærlighetsvirksomhet er jo heller ikke noe nytt for Ber
gens Indremisjon. Den øver allerede - om enn i det små - kir
kelig fattigpleie, og tar sig av forkomne barn; men da bør dette 
antagelig også finne sitt uttrykk i foreningens statutter. 

Vi har formet vårt forslag så fritt og almindelig som mulig, for 
at der ikke skal øves noe som helst trykk på foreningen eller dens 
styre. 

Til § 6 og 7. Dette er for oss det vesentligste punkt. Det orga
niske samarbeide, - der vil være likeså meget i indremisjonens 
som i det kirkelige embedes interesse, - kan jo kun komme i stand 
under gjensidig anerkjennelse av hinannens rettigheter og plikter. 

Dette har til skade for begge parter neppe vært tilfellet - i hvert 
fall har vi en følelse av at begge parter lider under de nuværende 
forhold, og at de begge utvilsomt vilde vinne ved en tillitsfull 
sammenslutning. 

Styret er ganske visst enig med oss i, at nådegavene er gitt til 
menighetens opbyggelse til ham som er hodet - Kristus, av hvem 
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det hele legeme er sammenføiet og forenet ved all den forbindelse 
som innbyrdes hjelp gir. Men i denne virksomhet inntar det kirke
lige embede sin bestemte og berettigede plass. Det har sine rettig
heter og plikter og sitt særegne ansvar. Det har i sig selv retten 
og efter evne også plikten til å være med i et hvert kristelig 
gjøremål som øves innenfor menigheten. Men dette ophever ikke 
menighetens selv-virksomhet ved bruken av de nådegaver som 
måtte være betrodd dem. Rett opfattet vil tvertom embedet av 
grunner - som her ikke er stedet til nærmere å utvikle - til
skynde nådegavenes bruk overalt og i enhver henseende som stem
mer med Guds ord. - Det må jo også erkjennes, at ved en rett 
menighets-organisasjon kan det kirkelige embede ikke være ute
lukket. Bergens Indremisjon har formodentlig også hatt følelsen 
av dette når den, såvidt vites, i sine oprinnelige statutter hadde 
den bestemmelse, at den vilde virke i tilslutning til det kirkelige 
embede. 

I en gren av indremisjonen, - den indre sjømannsmisjon 
er dette også uttrykkelig vedtatt i den bestemmelse, at minst en 
av byens prester skal være medlem av styret. 

Av det ovenfor utviklede tør det være en simpel følge at presten 
som sådan må være medlem av foreningen, når han ønsker det, 
og at det kirkelige embede på en eller annen måte må være repre
sentert i styret. - -Dette har vi trodd kunde lempeligst og mest 
hensynsfullt skje på den av oss foreslåtte måte. Der fastsettes et 
visst antall prester som skal være medlemmer av styret, men forat 
foreningen ikke skal miste sin valgrett, og der ikke skal øves noe 
som helst unødig trykk, velges disse på samme måte som de lege 
medlemmer av generalforsamlingen. - -» 

Videre heter det: «Vi rækker eder hermed i fold Tillid vor 
Broderhaand, vi venter det samme af eder -. Om Enkelthederne 
i vort Forslag og eders Statutter kan senere forhandles. Vi nære 
det Haab at vi ved Guds Hjælp skal komme til Forstaaelse og 
Enighed, naar vi mødes i broderlig Oprigtighed til Overlægning 
af vor fælles vigtige Gjerning. Missionshusets lille Sal turde være 
et passende Sted for vor Sammenkomst. Tiden kan vi nærmere 
enes om.» Skrivelsen er datert 2. april 1886, og underskrevet av 
T. 'lv. Hvosly. C. Daae. A. P. Flood. 0. Sandaker. D. Bull.
S. Koch. Hersleb Walnum. A. H. Mowinckel. E. F. Eckhoff. Wil
helm Holdt. D. Chr. Frick. C. P. Winsnæs. E. Meyer.
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Et følgeskriv presiserer nærmere de foreslåtte ledd i de forskjel
lige paragraf er. Vi nevner : 

«§ 2 . . . .  ved efter Evne at optage saadanne Kjærlighedsgjer
ninger i sin Virksomhed, hvortil der maatte være Anledning, -
alt i overensstemmelse med . . . .  o.s.v. § 3. Som 3die Passus. De 
i Bergen ansatte Præster er medlemmer, forsaavidt de har er
klært at ville slutte sig til Foreningen. § 7. Foreningen styres af 
12 mænd der tilligemed 6 Suppleanter vælges af og blandt For
eningens Medlemmer paa Aarsfesten den 16. Desember. Tre af 
Bestyrelsens Medlemmer skal være Præster, valgte af og blandt 
Foreningens i § 6 nævnte Geistlige medlemmer ligesaa en af Sup
pleanterne . . . .  » 

Geistligheten hadde ingen juridisk rett til å henvende seg til 
styret i Bergens Indremisjon. Det ser ut til at de har vært klar 
over det. Derfor begrunner de sin handling med «broderlig for
handling». Men den formen henvendelsen fikk, bevegde seg på 
det utillatelige. Det viser hvor alvorlig situasjonen føltes hos geist
l igheten. 

Hele tiden hadde Bergens-prestene vært klar over de proble
mer som Bergens Indremisjon ville medføre. 

For det første var lekmannsarbeidet i seg selv et kirkerettslig 
problem. Lekmannsinnslaget så ut til å måtte bryte selve kirke
ordningen i Den Norske Kirke. «At foreningen har tenkt seg å 
utstrekke sin virksomhet ikke innen noen enkelt menighet, men 
til hele Bergens Stift», skrev Bergens-prestene i 1863, det var «å 
trenge sig inn i fremmed bestilling». Og da «kunne vi slett ikke 
av saadan dens virksomhet vente nogen sann gavn for menig
heden i det hele, og maa paa det alvorligste uttale oss derimod. 
Kirkelig uorden bygger vanskelig Guds rike op.» Samlingsbeve
gelsen i lekmannsarbeidet skiplet den geografiske sokneinndeling 
og skapte et nytt slags menigheter, mente prestene i Bergen, -
lik prester flest. Lekmannsarbeidet brøt ned kirkens kallsrett, og 
brøt derfor både kirkens bekjennelse og tradisjon. Det var verre. 
Men noen åpen strid fra Bergens-prestene mot Bergens Indre
misjon var ikke blitt ført. I 1 863 regnet prestene ikke med noen 
fare fra Bergens Indremisjon. Men situasjonen var en helt annen 
20 år senere. 

For det andre hadde vekkelseskristendommen erobret Bergens 
Indremisjon i den traasdahlske perioden. Vi taler jo  om oppdra-
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gelseskristendom og vekkelseskristendom. Den første representeres 
først og fremst av kirken, den andre av lekmannsbevegelsen. Den 
første fører sitt åndelige liv som regel tilbake til dåpen, til hjem
met, til lærerens og prestens påvirkning, så en litt etter litt lever 
seg mer og mer inn i Kristus-samfunnet. Den andre fører sitt 
«liv i Guds Søn» tilbake til et «tidsøieblik» hvor en fikk oppleve 
Kristus og ble frelst. Den første var en innlevelseskristendom. 
Den andre var en opplevelseskristendom. Som nevnt var der i 
Bergens Indremisjon ingen tvil om dåpen som nådemiddel. Men 
vekkelseslinjen kunne være «farlig», mente geistligheten. 

For det tredje hadde predikantvirksomheten erobret Bergens 
Indremisjon. Veien fra bibelbudets forsiktige gang i dørene til 
stortalernes store forsamlinger var lang i teorien. Men i praksis 
var den blitt gått med eksplosiv fart, - fra 1860- til 1870-årene 
og stadig videre i 1880-årene. Søndagsskolen hadde en rivende 
utvikling. Den oppvoksende slekt kom under ny åndelig påvirk
ning. Møtevirksomheten økte stadig. Lekfolk sto fram, stadig flere 
av dem, som forkynnere. Bergens Indremisjon førte en ensidig 
Ordets kristendom i stedet for en sakramentenes kristendom. Den 
hadde en typisk troens og håpets virksomhet i stedet for en kjær
lighetens virksomhet som embetets forlengede arm. 

For det fjerde seilte Bergens Indremisjon - ikke etter kirken 
med sleper ombord - men opp ved siden av kirken med egen 
navigasjon. Som indremisjon skulle den støtte og utfylle prestens 
virksomhet, helst der nøden meldte seg, det var tidens kirkelige 
teori. Opphavelig var det lekfolkets samlingsrett striden sto om. 
Så kom organisasjonsretten. Nå gjaldt det selvstendighetsretten. 
Det var ikke lenger noen offisiell strid om samlingsretten. Den 
var blitt godkjent. Og skulle arbeidet virkelig drives, måtte der 
organisasjon til. Det måtte også være innlysende, syntes geistlig
heten etterhvert. Men den selvstendighet som lekfolket sto fram 
med, måtte tuktes. Her ble det uorden. At en kan holde fast ved et 
fritt, arbeidende lekfolk og samtidig et lovordnet embetsverk innen 
den samme kirke, var for de fleste utenkelig. At den leke vek
kelsesbevegelsen kom inn i kampen mellom embetsmannstyre og 
folkestyre gjorde saken mer komplisert. Her måtte noe gjøres med 
hele dette kompleks av uorden, både i teori og praksis. Derfor 
var tiden virkelig inne for geistligheten å slå til. 

Styret i Bergens Indremisjon tok saken meget alvorlig. Svaret 
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er datert den 14. april og undertegnet J. Traasdahl og H. C. 
Dreyer. 

« Til Bergens Biskop ! J Anledning den fra Hr. Biskop pen og 
Bergens Præster rnodtagne Skrivelse af 2. April d. Aar tillader 
man sig at underrette Deres Høiærværdighed om at Bestyrelsen 
efterat den i tvende møder har overveiet det Skrivelsen medfulgte 
Forslag til Forandringer i Foreningens Statuter, har vedtaget føl
gende Beslutning: «Bestyrelsen kan for Tiden ikke gaa med paa 
at fremsette Forslag til Forandring i Foreningens Love. Derimod 
er man villig til ad Frivillighedens Vei at arbeide hen til Sam
menslutning med Præsteskabet navnlig derved at Bestyrelsen vec;l 
Valgene vil have for Øie at faa mindst en Præst - der er enig 
i Foreningens Grundprinciper og Virkemaade indvalgt i Bestyrel
sen.» Hvis Biskoppen og Præsterne efter disse Oplysninger frem
deles maatte ønske den foreslaaede broderlige Forhandling, er 
der fra Bestyrelsens Side ikke noget til Hinder derfor. Det hen
stilles i Tilf ælde til Biskoppen at bestemme Tiden for og lede 
Mødet.» Svaret ble vedtatt mot en stemme - intendant Winsnæs 
- som i det vesentlige fant geistlighetens forslag rimelig.

På styrets skrivelse kom der intet svar. Men i september samme
år tok styret spørsmålet opp igjen etter forslag fra formannen 
Jakob Traasdahl. Det ble vedtatt følgende : 

« Vi henstiller til prestene at de velger en av sine kolleger til 
representant for embedet i styret, i hvilket tilfelle en sådan alltid 
vil få anledning til å overvære styrets møter for å delta i for
handlingene, men ikke i voteringene. Representanten må være 
enig i foreningens grunnprinsipper og virkemåte.» 

Dette forslag ble vedtatt enstemmig. 
På årsmøtet i 1886 (med funksjon fra 1887) ble sokneprest 

E. F. Eckhoff valgt inn i styret på vanlig måte. Han hadde meldt 
seg inn i foreningen, og ble valgt på årsmøtet. 

Den 22. april 1887 kom svaret fra prestene. De holdt fast ved 
sitt forslag. « . . . .  paagrund af Sagens Viktighed og i Haab om at 
et begyndende Samvirke kunde løse de virkelige eller formentlige 
Vanskeligheder at kunde foreslaa følgende: En af Bergens Preste
skab inden dets Midte valgt Prest gives indtil videre Adgang til 
indremissionens Bestyrelsesmøder, dog uden Stemme.>> Så kunne 
spørsmålet refereres og tas opp på første årsmøte. 

Styret la nå spørsmålet fram for to godt besatte møter av Ber-
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gens Indremisjons mannlige medlemmer. Der ble det vedtatt : 
« l . Idet forsamlingen udtaler sit hjerteligste ønske om et fuld
stendigt frivilligt samarbeide med det kirkelige embede, kan den 
dog ikke indgaa paa at indrømme presterne nogen særstilling 
indenfor foreningen, men maa udtrykkelig fastholde at de ind
gaar i foreningen og overdrages tillidshverv inden samme paa 
samme maade som ethvert andet medlem. 2. Forresten billiges 
bestyrelsens beslutning om at give en prest adgang til bestyrel
sens møder uden stemme.» Det ser ut til at der kom en ny (munt
lig?) henvendelse fra prestene før den 28. sept. Da besluttet styret 
at formannen skulle «indby samtlige Byens Prester at deltage i 
alle Foreningens opbyggelige Sammenkomster, ogsaa medlems
møderne». 

Det egentlige svaret ga styret den 16. november. Først henviste 
de til beslutningen fra indremisjonens mannlige medlemmer. Så 
vedtok de å la en av prestene få adgang til styremøtene «til Re
præsentant for Embedet». Han kunne «deltage i Forhandlingene, 
men ikke i Voteringerne. Repræsentanten må være enig i For
eningens Grundprinciper. . . . .  «Herren bøie da Hjerterne sam
men, saa at vi kunde komme til at stå som en sluttet Flok mod 
Fiendernes Angreb i disse sidste onde Tider.» 

Etter dette sendte prestene sin representant. Det er ikke helt 
klart hvor lang tid det ble praktisert. Men noen betydning fikk 
det ikke for noen av partene. 

Den 28. nov. 1888 kom det en ny henvendelse fra biskopen og 
«en Del av Præsterne» angående bruken av Betlehem. I oppropet 
om å kjøpe Ridehuset var det satt inn noe om «gudstjenestlig for
samling søndag formiddag». Nå ville geistligheten ha garantier 
for at dette ble gudstjeneste ved en prest. Styret gikk med på 
dette. «Da Bergens Indremissions Forening ønsker at samarbeide 
med det Kirkelige Embede, har den fra sin Side, - hvad de Kir
kelige Garantier angaar, - intet imod, at det overlates Hr. Bis
koppen at bestemme af hvem og paa hvilken Maade disse guds
tj enestlige Sammenkomster skal holdes.» Og styret henstiller 
inderlig til biskopen å gjøre noe effektivt for en innsats nettop her. 

Den 3. april 1889 var det ikke kommet svar fra biskopen, hel
ler ikke fra prestene. Nå diskuterte styret om å holde oppbyggelse 
i Betlehem søndag formiddag. Det viste seg at styret sto splittet. 

De fleste ville ha oppbyggelse. Men noen ville ha gudstjeneste 
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forrettet ved en prest, andre ville ha vanlig oppbyggelse «ledet 
av en dertil skikket person». Nå vedtok styret å be biskopen om 
et bestemt svar. «Da Pastor Meyer (valgt av presteskapet) ud
talte som sin bestemte Formening, at det ikke vilde resultere til 
noget at æske yderligere Svar fra Præsteskabet i sin Helhed, an
motledes Pastorererne Meyer og Eckhoff om at konferere med 
Stifstprovsten om Sagen og bringe Svar inden tre Uger.» Den 
5. mai rapporterte prestene Eckhoff og Meyer at de «intet havde
opnaaet ved sin i forrige Møde besluttede Konferentse». Når pres
tene ikke tok konsekvensen av sin tidligere henvendelse til styret,
hadde det selvsagt to årsaker : For det første hadde de nok å
gjøre i sine egne kirker, mer enn nok. Og for det andre kunne
de ikke få seg til å holde gudstjeneste for en menighet som ikke
var noen ordnet menighet. Deres henvendelse hadde bare gitt
uttrykk for en frykt for, - kanskje også en uvilje mot Bergens
Indremisjon. Det ser ut til at der ble ført muntlige forhandlinger
videre, uten resultat. Først i 1906 satte styret igjennom ved en
enstemmig beslutning å holde oppbyggelse i Betlehem søndag
formiddag.

BERGENS INDREMISJON SOM DYP OG BRED 
ÅNDELIG LIVSSTRØM 

I 25 år var Traasdahl den åndelige lederen for Bergens Indre
misjon. Han førte arbeidet i åndelig dybde for å unngå forflat
ning, i åndelig bredde for å unngå isolasjon. Han hadde dyk
tige medarbeidere for øye, og hadde en lykkelig evne til å knytte 
gode menn til indremisjonen. Han hadde dyktige forkynnere for 
øye, - med allsidige nådegaver, og han instruerte dem så godt 
som mulig i arbeidet. De måtte alltid prøve nye kontaktmulig
heter i folket, men de måtte vite at den gamle, gode metoden var 
best : å kalle folk til forsamling og å oppsøke dem personlig. 

Et lite blikk på rapportene viser et boblende liv. Foruten rap
portene fra sykesøstre og bibelkvinner om massevis av syke- og 
husbesøk, kom der gode meldinger fra predikanter og frivillige 
arbeidere. I 1881 hadde de 3355 hus- og sykebesøk, i 1883 hele 
3900, i 1886 nådde de 3967. Fra det året meldte de også om hvor 
mange personer som kontaktet predikantene om åndelig hjelp. 
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I 1886 var det 353 personer, i 1887 nesten dobbelt så mange, 629, 
og i 1888 hele 700 personer. I 1887 meldte predikantene som en 
samstemmig vurdering at «Trangen til at høre Guds Ord er stor». 

Til dette kom også hele møtevirksomheten. 
I den traasdahlske perioden fikk de frivillige nådegavene for 

alvor sin inngang i Bergens Indremisjon. Blant de menn som 
betydde mest, skal vi nevne noen. 

Major Wilhelm Winsnæs 

Han ble født og vokste opp i Sogn, der faren var sokneprest. 
I 1860 ble han ferdig med krigsskolen og ble siden tilsatt i Ber
gens brigade. Samme året kom det store åndelige 
vendepunktet i livet hans. Da var han 23 år gammel. Han 
bodde i Bergen i årene 1863-72 og 1 885-95. I mellomtiden og 
senere bodde han i Oslo. 

I Bergen var det plass for en troende ung mann. Da Bergens 
Indremisjon ble stiftet, var han med, og han talte dens sak varmt 

Wilhelm Winsnes, 
formann 1 870-1872 og 1 889. 

og inntrengende. Han ble med i 
det første styret, og satt i styret 
hele tiden - begge periodene -
han bodde i Bergen. I 1870-72 
og 1889 var han formann. Den 
tiden han bodde i Oslo, tok han 
del i indremisjonen der. 

Han var en av de ivrigste i 
Bergens Indremisjons frivillige 
tjeneste. Det ble sagt om ham at 
han i ordets rette forstand var 
prest - enda han ikke var prest. 
Han utførte den alminnelige pres
tetjeneste med stor troskap. Steg 
han fram «med Ordet», viste han 
seg som en god taler. Amerika

nerne ble oppmerksom på dette og tilbød ham en prestestilling i 
Den Norske Synode. 

Winsnæs var en klok mann. Han var ingen enstøing i sin 
kristenholdning. Derfor hadde han et sindig ord når strid blus
�et opp. Han virket godt på samarbeidet mellom prest og lek-
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mann. Ja, det hendte ( også i Oslo) at han måtte gi presten et 
rolig og fornuftig ord om dette forhold.  I all sin ferd viste han 
store samlende evner. Var det en viktig avgjørelse i styret, eller 
en viktig begivenhet i hverdagslivet, sa han gj erne : «La oss se 
hva Guds Ord sier .» Og så kom Bibelen fram, og så foldet han 
hendene over den . 

Han var knyttet til flere grener innen det frivillige arbeid, -
var en interessert søndagsskolelærer, hj alp til med indremisj 
onsskolen, da den kom i gang, sto i ledelsen av Bergens 
Ynglingeforening og av ytremisj onen o . s .v .  Helt til det siste var 
han virksom. Julaften 1 905 talte han ved en barnegudstj 
eneste i Oslo. Annen juledag flyttet han hjem til Gud. 

Noen trodde at hans  kristendom ville hindre ham i den mili 
tære løpebane. Men slik gikk det ikke. Han beviste at avgjort 
kristenliv sammen med faglig dyktighet vinner respekt. 

Skolelærer Haldor Grønsdal 

I de første år av lekmannsarbeidet og i  årene fremover, var 
det merkelig hvor mange og ulike nådegaver det kunne samle 
seg på ett sted . I indremisj onen 
fikk de s itt virkefelt og sin ut
løsning. En av disse var Hal
dor Grønsdal. Han ble en av 
de mest kj ente menn i Bergens 
Indremisjon. 

Han var født på Grønsdal i 
Odda 1 835 .  Allerede i barne
årene utpektes han til å bli noe 
utenom det vanlige. Han hadde 
evner og interesse til det. 

I sin tidligste ungdom ble 
han skolelærer i Strandebarm. 
prost Landmark som var i 
Odda en gang i blant, var blitt 
oppmerksom på Haldor både i 

Haldor GrØnsdal,

formann 1 875-1 884.

skolen og på kirkegulvet. Straks etter konfirmasj onen tok han 
ham til seg, ga ham den nødvendige undervisning og tilsatte ham 
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som lærer. Denne stilling var jo den første og største utmerkelse 
i de dager, som en fattiggutt kunne få. 

Men Haldor kunne ikke slå seg til ro med dette. Han gikk inn 
på Stord lærerskole, hvor han tok en utmerket eksamen, - ble 
lærer og kirkesanger i Fusa, og kom så til Bergens folkeskoler. 

Det var i Bergen hans naturlige og åndelige evner fikk utfolde 
seg, - i folkeskolen som lærer, - i indremisjonen som taler og 
forfatter. 

Sitt arbeide i indremisjonen begynte han forresten i søndags
skolen, så ble han valgt inn i indremisjonsstyret, der han satt fra 
1 875 til 1 884, hele tiden som formann. 

Han var en solid og kunnskapsrik mann. Noen folketaler var 
han ikke, men han grep forsamlingene med sin store bibelkunn
skap. Hovedinteressen i åndelige spørsmål dreiet seg om jøde
folkets historie, og oppfyllelsen av spådommene om Kristus, -
både i direkte ord og i de tallrike offerhandlinger. Hans taler og 
hans skrifter dreiet seg vesentlig om dette. Men så ble han også 
en fagmann av de sjeldne. 

I alle år han var i Bergen nedla han et godt og trofast arbeide. 
Han som så mange andre, var av de ytende, uten å kreve noe 
igjen for det de ga. - Han døde i 1 92 1 .  

Sokneprest Ernst Fredrih Eckhoff 
E. F. Eckhoff ble født i Nærøens prestegjeld i 1 823, der faren 

da var sokneprest. Faren hadde vunnet fram til «en dypere for
ståelse av evangeliet under professor Stenersens påvirkning». 
Dette bar hjemmet preg av og gutten fikk tidlig «en god og lyk
kelig barnetro». 

Men da han ble student, led han skipbrudd på troen. Først 
hadde han tenkt på presteveien, men nå var han ærlig nok til å 
la theologistudiet være. Derfor tok han eksamen i filologi i 1 84 7, 
og ble lærer noen år ved forskjellige skoler. 

Minnene om barneår og barnetro kom igjen, ofte. En indre 
stemme minnet ham om det han hadde mistet. Kunne han vinne 
fram igjen? Han tenkte nå på theologien fra et nytt synspunkt : 
Kanskje den kunne lede ham. Kanskje samværet med troende 
mennesker kunne hjelpe ham ? I dette håp ble han ikke skuffet. 
Lenge før han var ferdig med theologistudiet hadde han vunnet 
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visshet i frelsessaken. Nå ble han et levende vitne om den frelse 
han hadde fått. 

I 1 859 ble han kalt til Misjonsskolen i Stavanger og i 1 865 ble 
han styrer for den. I 1 871  ble han sokneprest i Holmedal. I 1 876 
kom han til Bergen, da som res. kap. til Nykirken, senere res. kap. 
til Domkirken og fra 1 885 sokneprest til Johanneskirken. 

Det gikk noen år før han egentlig ga noe livstegn fra seg som 
mdremisjonsmann. Han talte i Misjonshuset når han ble bedt om 
det, var omgjengelig og forekommende mot alle som søkte hans 
råd og hjelp; men det markerte standpunkt - det ventet han 
med. Han som andre, var nok oppmerksom på verdien i det ar
beide som utførtes ; men de maktet ikke å se på det som en del 
av sitt eget, - iallfall ikke før de selv kunne få være med. 

Da forholdet mellom prestene og indremisjonen tilspisset seg, 
gikk Eckhoff inn i Bergens Indremisjon som vanlig medlem, sik
kert for å jevne veien for en bedre forståelse, og det lyktes for 
ham. Han ble valgt inn i styret, og ble en avholdt og respektert 
mann med kristenfolkets fulle tillit. I styret satt han 1 887-94. 

Han delte lekfolkets kristensyn. Dette kom blant annet frem i 
hans valg av personellkapellaner. Det var ham som fikk Bernt 
Støylen og senere Ole Iversen til Bergen. Begge ble kjente menn 
innenfor det leke arbeide. 

Ved E. F. Eckhoffs død var også Bergens Indremisjon med og 
brakte ham en siste hilsen og takk for forståelsesfullt og frukt
bringende samarbeide. 

Den 6. mai 1 896 holdt Indremisjonen et stort minnemøte 
om ham. 

Klokker Ingvald Heidal 

Han er født i Hosanger i 1 851 ,  og ble utdannet som lærer. 
Straks fikk han plass på Moster, men stanset ikke lenge der. Nå 
ble han ansatt i Bergens folkeskoler, senere også klokker i Sandvi
ken. Tidlig kom han med i det kristelige arbeid. Her kom han til å 
gjøre en betydelig innsats i Bergens Indremisjon. Han hadde en 
særevne til å knytte barn til seg, derfor ble han en skattet søn
dagsskolelærer. Men større innflytelse fikk han som leder i 
søndagsskoleavdelingen for konfirmert ungdom. Da Traasdahl 
startet det store bibelkunnskaps-arbeid for ungdom, ble Heldal 
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den selvfølgelige lederen. Nå begynte han offentlige møter i 
Misjonshuset - senere også i Betlehem. Store forsamlinger kom 
sammen om hans talerstol. Han hadde en betydelig styrke som 
bibelutlegger for troende mennesker. Han var en staut og impo
nerende skikkelse, hadde en kraftig og klar røst og en levende 
framstillingsevne. Det er ikke mange som på sitt arbeidssted 
har 

Ingvald Heidal 

har samlet fullt hus under sin 
talerstol i nesten 40 år. Men 
det gjorde klokker Heldal. I 
1922 døde han. 

Klokker Heldal er en av de 
største og beste forkynnere som 
Bergens Indremisjon har hatt. 
Traasdahl la vekt på en for
kynnelse med stor og sterk bi
belsk substans, båret av en vek
kelsens og oppbyggelsens ånd. 
Det fikk han av menn som Ing
vald Heldal, Andreas Lavik 
og Tormod R ettedal. Da disse 
tre virket i Bergens Indremi
sjon ble der gjort et betydelig 
arbeid. 

Det var forresten ikke bare vekkelsesforkynnelsen og bibelut
leggelsen som sto som hovedsaken for Traasdahl. Der var et 
hjørne til i hans hellige trekant : Enheten blant de troende, den 
indre samlingen, konsolideringen. I 1885 startet han medlems
møtene «for at lære hverandre mere at kjende». Det året ble det 
holdt 11 slike. Samme året startet han de såkalte tirsdagsmøtene 
i Misjonshuset, der alle indremisjonens talere og hele styret var 
samlet med forsamlingen og deltok med tale eller vitnesbyrd. 
Traasdahl var en samarbeidets mann. 

I 1895 gikk den traasdahlske perioden mot slutten. Da den be
gynte, lå Bergens Indremisjon i en bølgedal. Da var situasjonen 
virkelig mørk. Men så kom vekkelsen, og med den en rik tid. All 
den åndelige inspirasjon og aktivitet som fulgte med vekkelsen, 
ga seg utslag i de store organisatoriske tiltakene som Bergens 
Indremisjon drev fram, - de virkelig store skuddene på kristen
livets tre i Bergen. 
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Bergens Indremisjons styre 187 5 : 

1 .  rekke : Bache, Håland, GrØnsdal, Jørgensen. 
2. rekke : Danielsen, Olsen, Solensten, Blich.

3. rekke : Jæger, Clausen, Svanæs, Fristad.
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DEN INDRE SJØMANNSMISJON 

Jakteskipperen Jakob Færstad fra Os (ved Bergen) kom til Ber
gen innunder julen 18 7 5 etter tur til Vesterålen. På vegne av 
flere andre som brant for saken, ville han få folk til å drive mi
sjon blant fiskerne. Han kom først til stiftsprost Winsnæs og pres
ten Emil Meyer, res. kap. til Korskirken, men uten resultat. Så gikk 
han til Jakob Traasdahl, som lovet å bringe saken på bane under 
et møte i Misjonshuset. Han selv var så sterkt engasjert i arbei
det i Guds rike, at han ikke kunne ta på seg noe nytt. Men mål
bære saken ville han. Den 18. des. ble det i Misjonshuset holdt 
samtalemøte om å starte misjonsvirksomhet «for våre sjømenn 
som driver sildefiskerier på den norske kyst» . Møtet fikk et få
tallig besøk, og var til å begynne med lite stemt for saken. Men 
da en skipper under tårer hadde gitt en kraftig appell, sprang 
res. kap. Eckhoff opp og brøt ut: «Gud vil det.» Dermed vedtok 
forsamlingen å be Bergens Indremisjon ta saken i sine hender. 

Den 12. januar 1880 trådte styret i Bergens Indremisjon sam
men til møte i Traasdahls hjem i Nye Sandviksvei, det nåvæ
rende postkontoret. To av styret var fraværende, så to supple
anter var kalt inn, den ene var den unge Tor Frønsdal, som 
skulle få så meget å si både for Bergens Indremisjon og Den 
Indre Sjømannsmisjon. Dessuten var jakteskippe�ne Ommund 
J øssendal og Jakob Færstad tilkalt. Til saksbehandling forelå 
vedtaket fra Misjonshuset om å stifte «en spesiæl missionsvirk
somhed for den på Kysten, især Nordland, reisende Fiskerbefolk
ning». 

Styret var samstemmig. Det fant en slik virksomhet nødvendig, 
«hvorfor man troede at imødekomme den indsendte Anmodning 
og altsaa gjøre Forsøg paa at tage Sagen i sin Haand. Med hen-
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syn til den Maade hvorpaa Bestyrelsen skulde gribe Sagen an, 
troede man at den nævnte Misssionsvirksomhed maatte blive en 
selvstændig Gjerning ved siden av lndremissionens almindelige 
Virksomhed, saaledes at den faar sin egen Bestyrelse, sin egen 
Kasse og sine egne Emissærer, dog saaledes at den nye Bestyrelse 
staar til Ansvar for sine Handlinger til Bestyrelsen for den Indre 
Mission. Man enedes om at vælge en Komite, der hadde Frihed 
til at handle i alle Sagens Anliggender på deres Vegne.» Til 
komite ble valgt : P. Solensteen, T. Svanøe, J. Traasdahl, T. Frøns
dal og L. Haaland. 

Denne saksbehandlingen viste - som så ofte ellers - hvor be
tydelige de menn var som satt i ledelsen for Bergens Indremisjon. 
Jakteskipperne hadde bedt om å få sendt en emissær nordover. 
Bergens Indremisjon startet en hel organisasjon. Til komite ble 
satt en del menn som fikk overmåte mye å si for den nye orga
nisasjonen, menn som også satt i ledelsen i Bergens Indremisjon 
i over 40 år. Vi finner ikke at det er gjort noen endring i kravet 
om det ansvar som den nye organisasjonen skulle stå i til Bergens 
Indremisjon. Vi finner ikke at Bergens Indremisjon har gjort noe 
krav på det. 

BERGENS HA VNEMISJON 

Helt fra første stund hadde Bergens Indremisjon for øye det 
store arbeidsfeltet som selve havnen betyr. Bergen har alltid vært 
en typisk havneby. Her har vært stor trafikk av båter på inn
og utland. Store mengder sjøfolk reiser til og fra. Men den gan
gen maktet indremisjonen ikke å gripe inn i mer enn den mest 
akutte nøden: Emigrantskipene. Spørsmålet om en videre innsats 
ble utsatt år etter år. 

Den 22. januar 1890 vedtok styret å gå sammen med Den Indre 
Sjømannsmisjon om en løsning. En komite ble nedsatt, men komi
teen fant at den maktet så altfor lite. Den foreslo at arbeidet 
måtte utvides betraktelig. Styret behandlet dette spørsmålet den 
13 . oktober 1 890. Den 2. februar 1891 vedtok styret at 2 mann
fra Bergens Indremisjon og 2 fra Den Indre Sjømannsmisjon
skulle utferdige statutter for en havnemisjon. Statuttene ble lagt
fram for styret den 2. mars 1891, og vedtatt med en liten tilføy-
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else, en opplysning om at havnemisjonen er «udgaaet fra indre 
Mission». I § 1 heter det: «Bergens Havnemisjon - som er ut
gått fra indremisjonen - har til formål på Guds ords og den 
lutherske bekjennelses grunn å virke til Guds rikes fremme blant 
sjømenn i Bergen.» I § 4 bestemmes det «at Havnemisjonen skal 
ledes av et styre på 5 medlemmer. 3 medlemmer med supplean
ter velges på årsmøtet, 2 velges av styret for Bergens Indremi
sjon.» I § 9 heter det : «Skulle Havnemisjonen opphøre, tilfaller 
dens mulige midler og eiendeler Indremisjonen i Bergen.» Denne 
organisatoriske forbindelsen med Bergens Indremisjon sto helt til 
1958, da den på Havnemisjonens årsmøte ble oppløst . Den 14 . juli 
1 958 gjorde Bergens Indremisjons styre Havnemisjonen oppmerk
som på at det er uenig i endringen av lovens § 9. 

I forhold til de store kristelige organisasjonene kan Bergens 
Havnemisjon ikke kalles et stort skudd. Men den fikk i alle fall 
en stor oppgave. 

Gjennom alle disse år har Havnemisjonen drevet sin stillfa
rende og trofaste gjerning. Kjøpmann Ole D. Danielsen gjorde 
en betydelig innsats der. 

DET NORSKE LUTHERSKE KINAMISJONSFORBUND 

Lørdag den 22. februar 1890 sto der en liten kunngjøring i 
«Annonce Tidende» i Bergen: «Missionær Gjerde holder Foredrag 
for Kinamissionen i Sandvigen Tirsdag Aften kl. 7, i Missions
huset Onsdag Aften kl. 7 .  Hvad der indkommer i Børserne tilfal
der Kinamissionen.» Denne lille kunngjøringen ruvet lite i bladet 
og ble sikkert lest av få. Men den ble en liten begynnelse til en 
stor innsats fra Norsk kristenliv. Han var ingen stortaler, tysvæ
ringen Sivert Gjerde, og han hadde ingen stor forsamling. Men 
han var en åndelig mann og han talte til en åndelig flokk men
nesker. 

Olivia Halvorsen, som forresten drev en liten moteforretning, 
hadde samlet noen unge kvinner om seg til en misjonsforening. 
Hun ville melde den inn i Bergens Indremisjon, og ventet glede 
for det . Men gamlekarene i Bergens Indremisjon var redd for 
å sprede kreftene i arbeidet . Derfor var formannen litt betenkt, 
og rådde henne til å gå inn i den gamle foreningen, for ikke å 
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skille lag med de eldre. Men de unge ville helst samles for 
seg selv. 

Da Sivert Gjerde talte, tentes misjonilden i denne unge for
eningen. Olivia Halvorsen var en ivrig og ildfull natur, de andre 
jentene fulgte henne, noen eldre kvinner ville også være med. 
Her var et kall, en ny arbeidsmark: Chinas mange millioner. 

Den 4. mars fikk de interesserte i stand et møte i Betlehems 
lille sal. Det gjaldt å få mennene interessert. Men det ble, som 
Johannes Brandtzæg senere skrev, ingen lett sak. «Kvinnene måtte 
nesten både be og true.» Da de endelig var blitt enige om å danne 
en komite for Kinamissionen, og at «den burde bestå av 7 menn, 
ble disse valgt : Emissær Rettedal, Kand. teol. Brandtzæg, Emis
sær Rasmussen, Emissær Østensen, Pedel Ole Johnsen, Snedker 
Olsen, Rørlegger Nilsen.» Senere ble Johannes Brandtzæg valgt 
til formann, Tormod Rettedal til nestformann og Ole Johnsen til 
kasserer. 

Valget falt utelukkende på menn som dels var arbeidere i indre
misjonen, dels satt i styret der eller var nær knyttet til den på 
andre måter. Både formannen og nestformannen hørte til de mest 
fremskudte arbeidere i indremisjonen. Ikke minst Rettedal (1849-
1909) hadde et kjært navn blant store deler av kristenfolket, -
både i Hordaland, Rogaland og Agder. 

Tormod Rettedal var fra Høgsfjord i Ryfylke. Hans hjem var 
intet leserhjem og hans ung-

Tormod Rettedal 
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. ��; domstid var nokså vill. Etter
en alvorlig omvendelseskamp 
fikk han en klar og bevisst tro 
på Gud. Like helt som han før 
hadde vært imot Kristus, ble 
han nå med ham. Vel hadde 
han en noe grovkornet og ro
bust natur, men han hadde 
også en brennende ild - for 
sjeles frelse. I 1876 ble han 
bibelbud i Lutherstiftelsen. I 
1878 reiste han fritt som taler 
på Sørlandet. Senere ble han 
knyttet til «Jæren og Ryfylkes 
fellesforening for indremisjo-



nen» . 1886 fikk han kall fra Bergens Indremisjon. - I Bergen 
hadde de navn som Jakob Traasdahl og Andreas Lavik. Her var 
det ikke lett å komme. Men Rettedal fant stor inngang den tiden 
han virket her. Han sto i sin ungdoms beste kraft og eide en be
tydelig åndsmakt. De større lokalene ble fylt til siste plass. Det 
ble ikke noen vekkelse, men det ble gode tider for de troende. 

Rettedal var glad i indremisjonen, og var lite lysten på å gå 
over i en annen organisasjon. Men kallet ble ham for sterkt. Han 
skulle reise rundt i landet og gjøre den nye organisasjonen kjent. 
Også en annen av Bergens Indremisjons arbeidere, Ole Mikkel
sen (Sama) ble kalt og dro av sted. 

Kinamisjonen (Norsk Luthersk Misjonssamband) er ikke direkte 
gått ut fra Bergens Indremisjon. Men den fikk sin første grobunn 
i Bergens Indremisjon og sin første åndelige atmosfære i indre
misjonsfolket i Bergen og på Vestlandet. Det har mellom disse 
alltid vært et åndelig slektskapsforhold. 

BERGENS INDREMISJONS HØSTMØTE 

Høsten 1893 kom 0. K. Grimnes (1849-1932) som prest til 
Sandvikskirken i Bergen. Han var født i Vestre Moland. Etter 
teologisk embetseksamen var han en tid lærer og så inspektør og 
førstelærer ved Brevik folkeskole. En kveld hørte han en legmann 
tale, og «fikk en fornyelse og åndelig forløsning ved evangeliet 
i samme stund». I 1878 ble han res. kap. til Ålesund og gjorde 
der en enestående innsats både som skolemann og prest. Han fikk 
folkeskolen i god sving og fikk folkestrømmen til Guds hus. 

De første år kunne han nok virke noe hard i sin vekkelses- og 
omvendelsesforkynnelse. Men etter den store vekkelsen ved P. G. 
Sand (1848-191  1 )  fikk tonen en mer evangelisk varme. Både i 
syn og liv hørte han til den pietistiske skole. Fra første stund 
knyttet han vennskapsbånd med det troende lekfolk. Han søkte 
til vennemøtene i bedehuset og deltok aktivt i indremisjonens 
arbeide. Få prester i vårt land har så helhjertet stått på lekfol
kets side som han. For ham var «livet og frelsen i Kristus i den 
grad det viktigste, at kirkens og det kirkelige fikk finne seg i å 
komme i annen rekke». Han var også en avgjort motstander av 
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den nye liturgien, for «den reform fører oss bare et skritt nær
mere Rom». 

Da han kom til Sandviken, sto han i sin aller beste arbeidskraft. 
Med ham fikk Bergen en rakrygget og selvstendig kristenperson
lighet, både som kirkens og indremisjonens mann. Med det samme 
han kom, gikk han inn i Bergens Indremisjon, og ble tatt imot 
som en av deres ledere. I 1896-98 og 1901-02 satt han i styret. 
Han hevdet et mer gjennomtenkt syn på forholdet mellom em
bete og lekmannsarbeid enn prester før ham hadde gjort. Lekfol
ket hadde ikke bare «bibelsk og guddommelig» rett til å forkynne 
Guds ord, det måtte være selvstendig helt ut. Kom lekmannsar
beidet inn under kirke og embete, ville det miste sitt ansvar, sin 
autoritet og slagkraft. 

Når Grimnes reiste krav om at Bergens Indremisjon skulle 
starte «stormøter» for Vestlandet, hadde det en bestemt årsak. 
Bergens Indremisjon drev nå aktivt indremisjonsarbeid over hele 
Vestlandet. På Sunnmøre hadde Grimnes savnet en direkte ånde
lig kontakt med Bergen. Og han hadde syn for betydningen av 
«felles orientering og oppbyggelse indremisjonsfolket imellom». 

Styret bestemte da at det den 30. og 31. oktober 1894 skulle 
holdes «efter foranstaltning af Bergens Indremisjons bestyrelse, 
et almindelig indremissionsmøde i Bergen for Vestlandet». Disse 
emner skulle behandles : «Om hedenskabet i kristenheden», ved 
Grimnes, og «Om forsoningen», ved bokhandler og predikant 
J. Traasdahl. Møtet ble meget vellykket. Forhandlingene om først
nevnte emne førte til at møtet nedsatte en komite, der bl. a. stor
tingsmann, sokneprest Jakob Sverdrup og sokneprest Ottesen
(i Eivindvik) var med. Den skulle drøfte spørsmålet om å bygge
en ungdomsskole eller en lærerskole i kristen ånd for Vestlandet.
Med dette kom det noe nytt inn i legfolkets strid her vest.
Før hadde de hatt forkynnergjerningen alene, men nå tok de
skolesektoren med. Her merker vi oss den påvirkning Grimnes ga.
Han mante dem til å sette opp et bolverk mot det voksende he
denskap i landet. Kunnskap, oppseding og åndsdannelse er ikke
noen fiende av kristentro. Men alt må ha den rette grunn og det
rette innhold.

Høstmøtene i Bergens Indremisjon har alltid hatt høy kvalitet, 
selv om det naturligvis har hatt sine svingninger mellom godt og 
best. Det har alltid villet være et tidens ansikt og et tidens speil. 
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Folk skulle møtes fra by og land etter høstens store strev, - for 
å pleie brodersamfunnet, for å orientere hverandre om trosfron
tene ut mot vantroen i folket og inn for Guds rikes indre vokster. 

Det ble både stridsmøter og oppbyggelsesmøter. 
Se f. eks. høstetmøtet 1896. Det første samtaleemnet : «Hvad 

tykkes Eder om Kristus», ble innledet av prost Jak. Kielland fra 
Haugesund. Både foredraget og samtalen ble et kvasst nei til den 
rasjonalistiske teologi. Man støttet stort opp under den djerve 
Kristiansands-biskopen J. Chr. Heuch og vedtok enstemmig «en 
telegrafisk hilsen med takk for det arbeid han hadde optat for at 
hevde vaar kirkes forsoningslære». 

Den friske åndelige bris som blåste over Vestlandet, viste seg 
på høstmøtet 1897. Grimnes innledet emnet «Aanden selv vidner 
med vaar aand at vi er Guds børn». Rettedal : «Hvorvidt er det 
rett og godt at gjøre et menneske spørgsmaal angaaende hans 
hjertestilling til Gud.» Andreas Lavik : «Hvorledes bør troende 
foreldre forholde sig lige overfor uomvendte børn i ungdomsalde
ren?» Presten Prytz : «Søndagens betydning og rette brug.» Det 
ble den reneste generalforsamling i Bergen den november. De 
fleste kom nok fra Hordaland, men ellers var det folk fra Roga
land, Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Misjonshuset var fylt «fra 
gulv til tak» av «interesserede og stemningsfyldte mennesker». 

Den tidligere nedsatte skolekomiteen kom med sin innstilling, og 
man enedes om at arbeide for Notodden seminar», at det skulle 
få «alvorlig» støtte fra Vestlandet, og videre å arbeide for å sette 
i gang en ungdomsskole i Sunnfjord. 

Høstmøtene ble som et speil av de aktuelle spørsmål det vest
landske kristenfolket har hatt. Til sine tider har stridsfronten mot 
vranglæren vært sterk. Med enkelte mellomrom kom den kristne 
kulturfronten til orde. Sjelesorgen, både den personlige og aktive, 
har hatt plass. Vennesamfunnet har hatt mange og ulike emner. 
Men størst plass har helliggjørelsen og den personlige oppbyg
gelsen hatt. Ofte har budskapet om det kristne håp fylt møtet i 
alle samvær. Vel kan dette henge sammen med tiden for høst
møtene, at de ofte er blitt holdt i forbindelse med Allehelgens
søndagen. Men det er ikke bare det. Grunnen er like gjerne den 
at det levende håp står for det vestlandske kristenfolket som et 
avgjørende moment i den kristne tro. 

I alle år har møtene samlet mange folk, og har hatt en langt 
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større breddevirkning enn nettopp de dagene det varte. Mange 
av de troendes ledere og tillitsmenn kom hjem med fornyet ånd 
og iver, noe som fikk innflytelse på høstens og vinterens sesong
virke omkring i bygdene. Mange som var forhindret i å reise, 
ønsket møtesamvær i bedehuset hjemme, der det ble referat fra 
høstmøtet i byen. 

Møtet har variert noe både med hensyn til dato og dag-antall. 
Men det er blitt holdt innen tiden 15. okt. - 30. nov., for det 
meste i slutten av oktober / begynnelsen av november. De lengste 
møtene har vart fra torsdag kveld til søndag kveld, det korteste 
(under krigen) fra lørdag kveld til mandag middag. I den første 
tiden ble de fleste samvær holdt i Misjonshuset og Betlehem. I 
mange år er der holdt et spesielt misjonsmøte, der også en aktiv 
misjonær var taler, og med kollekt til ytremisjonen. Lørdags 
kveld har som regel vært viet ungdommen med et «stort ung
domsmøte i Betlehem. Det har alltid vært meget godt besøkt og 
har igrunnen alltid hatt program av høy kvalitet. Oftest har det 
vært avslutningsfest søndags kveld. Noen ganger har det vært 
nok med en fest i Betlehem. Men oftest har det vært to, både i 
Betlehem og Misjonshuset. Ja, til sine tider har det vært nødven
dig med tre fester. 

Et spesielt tiltak fikk stor betydning «bak kulissene». En gang 
under høstmøtet har det vært et eget møte for og ved talerne, -
som et festsamvær sammen med styret. Der fikk en lære hver
andre bedre å kjenne og utveksle tanker om Guds rikes sak. 

Men den største betydning utetter fikk høstmøtet 1898 - for 
stiftelsen av Det Vestlandske Indremisjonsforbund. 

DET VESTLANDSKE INDREMISJONSFORBUND 
SEKRET ÆR ANDREAS LA VIK 

Tanken om en landsindremisjon, fram til 1 896 

I 1868 steg Den Norske Lutherstiftelse fram, innrettet etter 
professor Gisle Johnsons «Nødsprinsipp». En fri og selvstendig 
lekmannsforkynnelse uten kirkelig kall er ikke prinsippielt rett 
etter bekjennelsesskriftene. Bare prester har kirkelig kall og der
med rett til å forkynne Guds ord. Men så vanskelig kan situa-
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sjonen bli, så stor kan kirkens nød av mange grunner tårne seg 
opp, at det ikke kan bli mulig for de rettelig kalte å greie opp
gaven. Prestene kan bli for få, eller de kan være hjemsøkt av 
rasjonalisme, eller de kan være for åndelig svake, o.s.v. Da må 
lekmannsforkynnelsen få plass som et nødsfall. 

Den første følingen som Bergens Indremisjon fikk av Luther
stiftelsen melder årsmeldingen av 1 870 om : «Styret har gjen
nem Lutherstiftelsens sekretær, Kand. Hærem, mottatt oppfordring 
til å søke utbredt kjennskap til nevnte stiftelses virksomhet til 
kristelig livs fremme i vårt land og understøtte den med bidrag 
herfra byen, enten direkte fra vår forening eller på annen måte. 
På grunn av uforutsette omstendigheter har bestyrelsen ennå ikke 
etter ønske etterkommet denne oppfordring. Den nærer imidlertid 
det håp at gjerningen vil vinne mange venner blant oss.» De 
«uforutsette omstendigheter» var den bølgedalen som arbeidet 
nettopp da var nede i. Oppfordringen fra sekretær Hærem kom 
gjennom pastor Barth, som var på besøk i Bergen. 

Årsmeldingen av 1871 sier at «Kand. Hærem har vært i Ber
gen og talt saken i Domkirken. Ved Bergens Indremisjon ble det 
i årets løp samlet 76 Spd. og 1 2  Sh. til Lutherstiftelsen. I flere 
år fikk Lutherstiftelsen støtte fra Bergen, tildels med betydelige 
beløp. 

Men noen sammenslutning med Lutherstiftelsen på nødsprin
sippets grunn ble det ikke tale om. I 1876 vedtok Lutherstiftel
sens generalforsamling at «Stiftelsen billiger at bibelbudet for
kynner Guds Ord i større oppbyggelsesforsamlinger, når han der
til føler indre kall, og når erfarne kristelige venner og forholdene 
på stedet, hvor han virker, oppfordrer ham dertil». På Luther
stiftelsens stormøte i Stavanger samme år ble sammenslutningen 
drøftet. Jakob Traasdahl var utsending fra Bergens Indremisjon, 
og han talte varmt for tilslutning til Lutherstiftelsen. Men Ber
gens Indremisjons styre var ikke interessert. 

I 1878 skrev sokneprest (senere statsråd) Jakob Sverdrup at 
Bergens Indremisjon skulle gå i brodden for et landsindremisjons
selskap. «Denne by er landets annen hovedstad, og man turde 
her gjøre regning med å finne de fornødne krefter. Stavanger 
er hedningemisjonens midtpunkt, Bergen bør bli indremisjonens.» 
Men Bergens Indremisjon hadde ikke samme syn på saken. 

I 189 1  var Lutherstiftelsen blitt omdannet til Det Norske Luth-
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erske Indremisjonsselskap. Nå mente man at alt skulle ligge vel 
til rette for en landssammenslutning. Samme år ble det holdt et 
møte i Bergen om et slikt «fellesforbund» .  Men grunnsynene 
var så ulike at vestlendingene ikke viste interesse for «alle disse 
for handlinger». 

Slaget skulle stå i 1 892 i Stavanger. Der ble det holdt et lands
møte der den store indremisjonssamlingen skulle avgjøres. Fem 
hundre utsendinger satte hverandre stevne. Mange grep ordet og 
ildnet hverandre opp. Førerne for «nyhedenskapet» som åt seg 
inn i landet, hadde drevet dem sammen. Førerne for kristenfron
ten behøvde enhet for å redde folket. Biskop Heuch, pastor Chr. 
Knudsen, sokneprest Jakob Sverdrup, Jakob Traasdahl og Tormod 
Rettedal talte for. I det store kirkepolitiske ordskiftet i åttiårene 
inntok Traasdahl et formidlende standpunkt. På møtet i Stavan
ger fremholdt han at østlendingene hadde oppgitt så meget. Det 
ville da være for galt om vestlendingene skulle oppholde seg ved 
småting. De innvendinger han hadde tatt med seg til møtet var 
nå smuldret bort. Forsamlingen ble revet med av de mektige inn
leggene. Bare en talte imot : Erik Solem. Bare to stemte imot : 
Erik Solem og N. Bjørnson, begge fra Ålesund. Landssammen
slutningen ble vedtatt med stormende enighet. De to fra Ålesund 
reiste hjem med et ytre nederlag, men med en indre forvissning 
om at dette gikk vestlendingene ikke med på. 

I 1 893 ble det holdt et stort indremisjonsmøte i Bergen. Det 
omfattet hele Bjørgvin bispedømme. Bergens Indremisjon var 
innbyder. 180  utsendinger fra 67 foreninger møtte. Jakob Traas
dal bad velkommen. Sokneprest Jakob Sverdrup holdt hovedta
len, og ledet selve møtet. I tre dager, 24 .-26, oktober satt de 
sammen. Emnet var : «Tilslutning til Det Norsk-lutherske indre
misjonsselskap.» Sverdrup var en trenet taler, han hadde uvan
lige kunnskaper og han eide folkets tillit. Han rev nesten alle 
med seg. Både Traasdahl og Eckhoff var blant dem som talte for. 
Indremisjonens styre og emissærer sluttet seg til etterhvert. Bare 
to talte imot : Johannes Brandtzæg og en murer Johansen. Bare 
I 3 stemte imot. Bergens krets for den indre misjon, tilsluttet Det 
Norske Lutherske Indremisjonsselskap, ble dannet. Møtet ble av
sluttet med et stort festsamvær som sto i enighetens tegn. Men 
om ikke lenge skulle det vise seg at de som stemte imot hadde 
rett. Den nye kretsen fikk ingen inngang. Det ble sendt rundskriv 
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til alle foreningene om å melde seg inn i den nye kretsen. Men 
bare tre foreninger meldte seg inn, og dermed gikk hele kretsen 
ut. I 1896 ble den oppløst formeldt. 

Tanken om en vestlandssamling - fram til 1 898 

I 1875 la  Erik Solem sitt syn fram for et åpent møte i Åle
sund, - at det burde dannes en indremisjonssammenslutning for 
Vestlandet. Det lå i selve saken at Bergens Indremisjon måtte 
være sentrum. Men da hilsenen kom til Bergen, ble den ikke tatt 
alvorlig. Tiden var ikke moden. Det går ikke frem av noe doku
ment hva grunnen var til at bergenserne satte seg imot. Kanskje 
holdt arbeidet på å vokse dem over hodet allerede da, så de ikke 
kunne tenke seg større byrder. Kanskje forholdet mellom et slikt 
indremisjonsarbeid og statskirken ikke sto klart for tanken. 
Kanskje de ikke hadde mannen til å ta seg av en slik krevende 
oppgave. 

Men tanken fikk næring etterhvert. 
Den mann som mer enn noen annen hadde folkets øre på Vest

landet nå framover - i alle prinsippspørsmål - var sokneprest 
Jakob Sverdrup. «Det er ikke for frikirken, men for en fri kirke, 
for kirkens frigjørelse at vi efter evne vil arbeide», skrev han. 
Om lekmannsarbeidet skrev han : «Vi tror at denne virksomhet 
både er gavnlig for kirkelivets sunne trivsel og i full overens
stemmelse med Guds ord og vår kirkes rett fortolkede bekjen
nelse, samt særlig skikket til å forene legfolket og geistligheten. 
Hertil kommer, at en mer utstrakt anvendelse av de lege krefter, 
enn vår nåværende statskirkelige ordning tillater, hører med til 
kirkens friere stilling.» . . . .  «Den gjendrivelse man har prøvet 
å stille mot Skriftens vitnesbyrd for legmannsvirksomheten, slår 
ikke til, legmannsvirksomheten er i god overensstemmelse med 
den evangeliske embetstanke, og så lenge den øves i lydighet mot 
Guds Ord, krenker den ikke den kirkelige Orden. Kun med den 
høykirkelige prestetanke er og blir den uforenlig.» . . . .  «Vi tror 
at Guds Ord gir de kristne lov til under alle forhold, tidene være 
nå gode eller onde, å vitne, sålangt deres gaver rekker. . . . . det 
er i den i Guds ord hjemlede kristelige vitne- og bekjennelses
rett, at den har sitt vern og feste.» . . . . «Reformasjonen peker 
på to store tanker : Samvittighetsfrihet og menighetsfrihet. Selv 
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maktet den ikke å gjennomføre dem, den norske kirke har heller 
ikke maktet det. Men tankene er derfor like berettiget, like sanne, 
like kristelige, og enhver kirkeforfatning som fornekter den, fal
ler mer eller mindre inn under den dom, at den ikke er «kirke
lig» i dette ords bibelske forstand.» . . . . «Lekfolket har ingen 
plass i vår kirkeordning, de har ingen stemme, hverken beslut
tende eller rådgivende, det er kun mottagende, hørende og ad
lydende.» For lekfolket på Vestlandet kom det som en stor ut
løsning og et fast ryggstø å få en mann av Jakob Sverdrups di
mensjoner på sin side. Som ung mann ble han grepet av Cavours 
bekjente program : «En fri kirke i en fri stat.» De foredragene 
som de mest dyktige menn i Genferkirken holdt i 1857 for en 
stor forsamling av alle klasser : « Verdens tilstand ved Jesu Kristi 
komme», oversatte han til norsk i 1873 og de ble lest med stor 
interesse av lekfolket her vest. 

På samme tid fikk lederne på Vestlandet tak i en bok som fikk 
meget å si for deres syn : «To konger og to kongeriker eller 
Scotlands trehundreårige kamp for kirkelig frihet» , av professor 
l. H. M. d'Huligne, oversatt fra fransk av sokneprest C. M. Eck
hoff i 1873. Kirken skal ikke la den åndelige myndighet bli hos
den samme makten som den borgerlige, - om det så er pave,
konge eller ma&istrat. Kirken har en konge : Vår Herre Jesus
Kristus. For mange leke ledere på Vestlandet ble dette historien
om Guds levende menighets kamp for retten til å styre og stelle
i egne saker.

De kristne ledere i landet hadde øvet sterkt press på Vestlands
lederne for en landssamling. Og det at Traasdahl gikk med, 
betydde meget for dem. Men selv sto de lenge vaklende. Den 
store rna j oriteten blant det vanlige lekfolket over hele Vestlandet 
var imot. Ved siden av arbeidet for landssammenslutning ble det 
arbeidet for en Vestlandssamling. 

I 1884 kalte Bergens Indremisjon sammen til et stort indremi
sjonsmøte for Vestlandet. Spørsmålet om en Vestlands-samling 
skulle drøftes. Møtet ga Bergens Indremisjons styre «i opdrag 
at arbeide videre» . Den 22. april 1885 ble det holdt et styremøte 
(på småsalen i Misjonshuset) om dette. Der ble det vedtatt : 
«I henhold til beslutning fattet på indremisjonsmøtet forrige høst, 
gående ut på forberedelse av nærmere sammenslutning mellom 
Bergens stifts forskjellige indremisjonsforeninger, valgtes en ko-

1 1 7  



mite bestående av Traasdahl, Lavik og Haaland, denne komite 
ble pålagt at utarbeide utkast til love for nevnte øyemed.» Nem
den arbeidde ut lover, som nå dessverre er helt borte, og sendte 
dem til indremisjonsforeningene på Vestlandet, særlig Bergens 
stift. I flere år ble spørsmålet behandlet på årsmøter og andre 
indremisjonsmøter og fikk en varm og enstemmig samling. 1887 
skriver årsmeldingen for Bergens Indremisjon at arbeidet for et 
Vestlandske Indremisjonsforbund ikke er nedlagt. Slik hadde 
Vestlandssamlingen blitt en realitet allerede da, hvis ikke tanken 
om en landssamling østfra hadde presset på. 

I 1894 kom det oppfordring fra Sunnmøringene, samlet til møte 
i Ålesund, - til Bergens Indremisjon om å slå til. I 1896 hadde 
statsirigeniør Johannes Solem hilsen med fra Ålesund til Bergens 
Indremisjons høstmøte om å ikke vente lenger. Det samme gjen
tok seg i 1897. Og nå var tiden inne, syntes bergenserne. Traas
dahl var nå gått fra borde, Grimnes var kommet. Bergenserne 
hadde nå fått mannen til å ta seg av denne store oppgaven, 
Andreas Lavik. 

Sekretær Andreas Lavik 

Den 18. september 1854 ble Andreas Lavik født på Lavik
garden i Eksingedalen. Faren, Johannes, var odelsbærer på fedre
garden som ætten hadde hatt i flere hundre år. Moren, Kari, var 
fra Vossebygden. I dette hjem sto den gamle gudstroen høyt. 
Husandakten var samlingspunktet, med Luthers Katekisme, Spe
ner, Francke, Pontoppidan og den unge Rosenius. Med gamle rike 
salmer og den unge sanger Ahnf eldt sungen med åndsfrisk tone, 
med samtale mellom foreldre og barn om gudelige ting, og med 
fri bønn fra begge foreldre. Ellers var barna vant med at for
eldrene for på vennebesøk og hadde småmøter omkring, der han 
sang og hun vitnet. 

Men så hendte det i 1872 at Andreas Haavik holdt møte på 
Lavik. Da rant ordet i Rom. 3, 10-18 inn i den unge Andreas. 
I Guds vekkings lys steg sjelekampen helt til tårer, til gråt, ja, 
til indre sprengning. Det sterke ætte-blodet, den «ubendige» na
turen, det opprørske i hugen hans fikk prøve styrke med Åndens 
kall. Han leste, han bad, han pisket sin egen rygg. Først året etter 
hendte det, at han lå oppe på høyskukken i stallen og las om den 
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Andreas Lavik og frue Margrethe 

fortapte sønn, og der kapitulerte han : «Nå får du gjøre hva du 
vil med meg, Herre ! »  Og så slapp han seg ned i troens Himmel
verden. Og da rant nådens morgenrøde inn over sjelen. 

Høsten 187 3 kom han til Misjonsskolen i Stavanger. Der fikk 
han prøve hva kampen med Guds ledelse betyr i en ærlig sjel. 
Og der fikk han se det klart at misjonær kunne han ikke bli. 
Høsten 18 7 5 kom han til Dimmelsvik i Hardanger på presten 
Olsens «studentfabrikk», sammen med Støylen, Lindeland og An
ders Hovden. Der var det åndelig liv, og nå ville han bli akade
miker og prest. Over nyttår 187 7 finner vi ham i hovedstaden. 
Men noe samlet studieplan holdt han ikke, forkynnertrangen var 
for sterk. Overalt reiste han og holdt møter. Våren 1878 gikk det 
opp for ham under et indremisjonsmøte på Moss, at han skulle 
slutte studiet og bli forkynner. 

Høsten 1878 fikk han kall til å arbeide i Bergens Indremisjon. 
«Man enedes om at lade Andreas Lavik tale i Missionshuset to 
ganger ugentlig i 1 måned i det hele, mot at han kontrolleres av 
brødrene i bestyrelsen.» Da måneden var slutt, skiltes styret i to. 
Flere i styret ble redd denne utøylelige unge begeistring. Men 
flertallet holdt på ham. Etter et kvasst ordskifte ble han tilsatt 
på 3 måneder. Ettermøter var ukjent i de dager. Men i Laviks 
rom i Altonagården var der mange som søkte råd og hjelp. 

Den 6. april 1881 giftet han seg med Margrethe, datter av 
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korpslege Mathisen i Dimmelsvik. Hun var et særdeles vel ut
rustet menneske som var oppdradd i et høyt kulturelt miljø. 

Først bodde de i Bergen. Men i 1886 flyttet de til Dimmelsvik. 
Han ble sterkt grepet av det framstormende Venstre-partiet i 
politikken, og ville gå inn for det. I 1888 ble han valgt inn i Stor
tinget og sto på den moderate venstrefløy sammen med Jakob 
Sverdrup og Lars Of te dal. Men så moderat som de hadde håpet, 
var han ikke. Han hadde en indre overbevisning, og stemte etter 
den, stundom med de «moderate», stundom de «rene» og stundom 
utenom. Og nå ville Oftedal fryse ham ut. 

Sommeren 1 890 ble Lavik liggende lenge syk i hovedstaden. 
Regningen på diett, hus og stell sendte han til finansdepartemen
tet som skulle betale den. Dette brukte motmennene mot ham. 
Regningen ble basunert ut, og de skjemte ham ut over hele lan
det. I 1821 ble han ikke gjenvalgt. 

Nå fikk han oppleve at kristenfolket tok avstand. Bergens Indre
misjon vedtok : «Bestyrelsen kan ikke f. t. tilstede A. Lavik å 
tale i foreningens lokaler, om det måtte skje noen henvendelse i 
den retning.» Og det gikk som en parole over Vestlandet. Ikke 
engang hjemme i Dimmelsvik fikk han tale på møtene. Han 
reiste litt i D.N.T. og det var alt. Slik gikk det i flere år. 

Men så kom den vakre sommerkvelden da de ledende brødre 
kalte ham inn til et møte i skolestua hjemme. De hadde en be
kjennelse for ham : De hadde ikke handlet rett mot ham, kunne 
han tilgi dem ? For et møte med fred og forsoning ! 

Dermed slo stemningen om over hele Vestlandet. Andreas 
Lavik fikk åpne dører alle steder, også i Bergens Indremisjon. 
Men selv var han blitt en annen. Ny, er det rette ordet. En ny 
ydmykhet, en ny åndskraft, men også en ny innstilling til lek
mannsarbeidet. Han var fri og selvstendig, men radikal som aldri 
før. Han var utsett av Gud til å samle den vestlandske indre
misjon. 

Det Vestlandske Indremisjonsforbund 1 898 

I januar 1898 kalte Bergens Indremisjons styre sammen til et 
privat møte i Misjonshusets småsal. Der var styret, emissærer og 
arbeidere, eldre medlemmer og veteraner samlet. «Etter alvor
lige og inngående forhandlinger henstilledes enstemmig til besty-
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relsen for Bergens Indremisjon å nedsette en komite der skulle 
henvende seg til indremisjonsvennene rundt om på Vestlandet an
gående denne sak. Samtidig anmodes bestyrelsen (også enstem
mig) om å foranstalte avholdt et offentlig foredrag, vesentlig for 
å fremlegge stillingen og synsmåtene således som disse var frem
kommet på møtet.» 

Den 31. januar gjorde Bergens Indremisjons styre følgende 
vedtak : 

«Det velges en komite bestående av Grimnes, Traasdahl og 
Andreas Lavik for å sette seg i forbindelse med indremisjonsven
nene på Vestlandet, belyse indremisjonens stilling for nærværende 
og innhente opplysning om hvorvidt der er stemning for oppret
telse av et indremisjonsforbund for Vestlandet uavhengig av det 
kirkelige embedet.» 

Den 6. februar holdt Andreas Lavik det foredraget som nemn
den hadde bedt om, - under et stort møte i Betlehem : «Hvor
vidt bør indremisjonen innordnes under det kirkelige embetet . . » 

Han nevnte en rekke grunner til at så ikke måtte skje : Prestene 
sitter der i kraft av sin utdannelse som kirkens embetsmenn. 
Indremisjonen er ikke runnet frem av statskirkelige former og 
prestenes embetsarbeid, men av livets egen jord. Prestene er an
grepet av rasjonalistisk villfarelse, lekfolket holdt fast ved Guds 

. Ord, og bekjennelsen. Noe annet er at indremisjonsfolket bør 
stille seg støttende til presten personlig og ta imot ham som venn 
hvis han ville komme som andre troende brødre i venneflokken. 

Den 7. februar kom nemnden sammen, og fikk da høstmøte
protokollen til referatbok. Denne protokollen ble Forbundets første 
styreprotokolL Grimnes la fram et «foreløbig utkast til sirkulære 
til indremisjonsvennene». Det ble vedtatt å sende dette sirkulære 
samt Laviks foredrag ut til indremisjonsfolket på Vestlandet. I 
sirkulæret het det til slutt : 

«- - Etter denne korte redegjørelse vil vi da innby brødrene 
til å ta saken under overveielse og meddele oss sine meninger 
og råd. Særlig ønsker vi å få svar på disse spørsmål : 1. Hvor
vidt ansees det påkrevet eller ønskelig at der opprettes et indre
misjonsforbund for Vestlandet ? og i bekreftende fall : 2. Når 
bør et møte til forhandling og opprettelse av et sådant forbund 
avholdes ? . . . . . . Vi turde derfor anmode brødrene om å gi oss 
sine meddelelser snarest mulig, og senest innen anstundende 
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påske, adresserte til Andreas Lavik, adr. kjøpmann Frønsdal, 
Bergen. - Komiteen vil da på grunnlag av de innkomne utta
l elser avgi en forestilling til bestyrelsen for Bergens Indremisjon. 
Denne vil så overveie hva der videre bør gjøres samt i tilfelle 
foreta de nødvendige forberedelser til sakens fremme. Med ønske 
om Guds velsignelse over eders arbeid for Guds rike og eders 
overveielser av denne sak, sender vi eder vår ærbødige og bro
derlige hilsen. Andreas Lavik, 0. K. Grimnes, J. Traasdahl.»  

27  indremisjonslag svarte, noen av dem var blant de største 
på hele Vestlandet. På grunn av deres faste vilje, ba nemnden 
Bergens Indremisjon ta det avgjørende skritt til å opprette For
bundet. 

Da styret den 25. april hadde fått sammenslutningsplanen god
kjent på et medlemsmøte (mot 1 stemme), oppnevnte de en nemnd 
som skulle forberede selve startmøtet. Nemnden offentliggjorde 
saken i avisene, og sendte et nytt sirkulære til foreningene om å 
velge deputerte. Deputermøtet skulle selv behandle og stemme 
over spørsmålet om indremisjonens prinsipielle grunntanker og 
dens frie stilling. Ellers var adgangen fri for alle indremisjons
venner. 

Men nå ble det sterke angrep, for det meste anonymt, i pres
sen. Blant andre rykte «indremisjonsvenn» ut med et skamdjervt 
angrep på Bergens Indremisjons styre, at det ikke hadde hatt noe 
med saken å gjøre, men at det ble holdt «nogle private hemme
lige møter», holdt av «nogle medlemmer og en emissær» . Den 
29. august vedtok styret å svare på denne usannferdige beskyld
ning. Den 28. september rykte sokneprest Ottesen i Eivindvik ut
i «Bergens Aftenblad» og ba «bestyrelsen for Bergens Indremi
sjon å la alle deltagerne i høstmøtet være med og avgjøre om
det skal startes et Vestlandske Indremisjonsforbund. Dermed
ville startmøtet bli en åpen slagmark for dem som ville komme
til møtet og hadde lyst å hugge forbundstanken ned.» Den
3. oktober svarte styret i « Vestlandsposten», der det holdt fast
på sitt standpunkt.

Den 19. oktober 1898 kl. 6 em. møtte over 1 00 utsendinger fra 
hele Vestlandet til det avgjørende møtet i Misjonshuset. Der var 
unge og eldre indremisjonsvenner samlet, blant dem indremi
sjonsveteraner fra Bergen. De vedtok enstemmig å skape «Det 
Vestlandske Indremisjonsforbund» som en fri samling av frie og 
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selvstendige lokal- og fellesforeninger. Blant de 7 medlemmer av 
det nye styret var 4 fra Bergen : Traasdahl, Grimnes, Lavik og 
Frønsdal. Den 20 . oktober meldte Bergens Indremisjon seg inn 
i det nye Forbundet. 

Bergens Indremisjons høstmøte 1898 var åpnet allerede tirsdag 
18. oktober. Formannen i Bergens Indremisjon, kjøpmann T. 
Frønsdal, hilste folket velkommen, med «en anslående velkomst
tale» ut fra Salme 2: «Verden for Kristus ! Norge for Kristus ! 
Bergen for Kristus !» Sokneprest Fred. Olsen holdt foredrag om 
«Gjenfødelsen», og det ble en frisk samtale etterpå, med et kvasst 
innlegg fra Tormod Rettedal og et varmt fra Andreas Lavik. 
Møtet sluttet med «en varm og inntrengende oppbyggelsestale av 
Grimnes .» Onsdag holdt prosten Prytz foredrag om «Følelsens 
betydning for kristenlivet», og «talte paa sin almindelige veile
dende og vinnende maade» . To ting var særlig merkbar på mø
tet, «en velsignet Aandens kraft og fylde besjelet foredragene, 
diskusjonene og samtalen i det hele» . . . . Men dernest rådet 
der også en velsignet broderkjærlighet og samdrektighet.» På 
slutningsf est en ble Betlehem fylt til trengsel. Det var noe av en 
«fest» bare å se den gamle gubben med det lange, sølvgrå skjeg
get, rosenianismens banebryter i Norge, Jakob Traasdahl, stå på 
talerstolen og holde festtalen. Tormod Rettedal talte for kollek
ten, den første til Det Vestlandske Indremisjonsforbund, 260 kro
ner, som var mange penger i de dager. 

Jakob Traasdahl var fremdeles en stjerne som forkynner. Men 
han hadde ingen administrativ innflytelse lenger. I 1 895-96 
oppholdt han seg ca. 9 mndr. i Nord-Amerika, der han besøkte 
en rekke av de norske menighetene og holdt en mengde preke
ner og foredrag. Da han kom hjem, følte han behov for mer ro, 
særlig arbeidsro, enn før. Først flyttet han til Voss, så til Fjøs
anger i Fana. Der bygde han seg et nytt hus. Men det viste seg 
snart at det ble for lett å få tak i ham der. Han fikk ikke den 
ro han lengtet etter. Så reiste han til Strandebarm, men der likte 
han seg ikke så godt. Derfor bestemte han seg for Norheimsund, 
der han i 1 898 bygde seg hus . Vinteren 1 899 bodde han på hotell 
i Bergen, for å flytte for godt til våren. Men der døde fruen, 
temmelig uventet, i en alder av 65 år. Noen tid etter ble han gift 
med enkefru Berthine Widerøe (1849-1 922) fra Ålesund. Hun 
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A. Tollefsen,
formann 189 1.

John C lausen, 
formann 1 882. 

hadde samme kristelige innstilling som han og var en meget dyk
tig husmor. Særlig satte hun pris på hans kunstnerevner. Deres 
hjem var prydet med malerier som han selv hadde skapt. Mest 
var det sjø- og fjordbilder han arbeidet med. Våren 1900 tok 
de to en lang reise gj ennom Schweits, Italia og Frankrike. Da 
han kom hjem, sa han en hel del arbeid fra seg, for å leve i det 
stille. Men han besøkte ofte venner og kjente, og talte fremdeles 
både på større og mindre møter. Den 14. oktober 1903 døde han, 
i troens fulle forvissning. 



D E N  FR Ø N S D AL S K E

P E R I O D E N  





BERGENS INDREMISJON, EN RADIKAL 
LEGMANNSBEVEGELSE 

KJØPMANN TOR ERIKSEN FRØNSDAL 

Den mannen som fikk mest å si for Bergens Indremisjon i tiden 
1895-1924 var Tor Eriksen Frønsdal. 

Historien om Frønsdal er historien om et rikt og merkelig men
neskeliv. Den 1 .  mai 1848 ble han født i Ølen, Sunnhordland. 
Han hadde ingen rikdom på gods og gull ;  men han hadde rik
dom på evner og utferdstrang. Livet begynte som gjetergutt og 
endte som eier av et solid Bergens-firma. Mellom disse stasjoner 
lå år av slitsomt strev. Alt i folkeskolen kom han til bevisst tros
liv, og før han døde i høy alder, sa han : «For meg er livet Kris
tus og døden en vinning.» Mellom disse stasjoner lå år i trofast 
tjeneste, viet til Gud. 

I byens liv ble han en kjent skikkelse. Den jevne, rolige gan

Tor Frønsdal, 
formann 1896-1924. 

., 

gen gikk han til og fra sitt ar
beid, til og fra de mange mø
ter, til og fra de mange kjære 
venner. Et alvorsord hadde han 
til alle, og en spøk i blant. Bak 
ord og gjerning lå avgjort fast
het, sikre disposisjoner, tatt av 
en stor mann. Det var blitt sagt, 
at han utførte det største ar
beid som i hans velmaktstid ble 
utført i Bergen av en eneste 
mann ; - men likevel gikk det 
så stille  for seg, at bare de 
nærmeste visste om det. 

Midt i alt fikk han tid til å 
være en hjemmets mann, - i et 
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hjem som var åpent og gjestfritt for alt Guds folk som bare ville 
komme. Der gikk de inn og ut, høy og lav, rik og fattig, der ble 
det samtalt, vitnet og bedt, der gjaldt det Guds ord og Guds rike, 
der var det varm og kjærlig ånd. Han og hans hustru, Marie, 
f. Danielsen, hadde i sannhet et Betania.

I 1 877 ble han kalt til frivillig arbeider i Bergens Indremisjon,
i 1878 ble han varamann og i 1 884 fast medlem av styret, der 
han satt i 40 år. Den 19 .  des . 1 895 ble han valgt til formann. 

Hans oppgave var ikke å tale Guds ord, men å organisere ar
beidet, lede det i rette spor, få fram de rette menn i rette tid og 
vise den seige utholdenhet som trosser motstand til målet er 
nådd. På historiens skueplass oppsto fra tid til annen en hel rekke 
mer eller mindre viktige personer. De har sine eiendommelighe
ter, sine varierte synsmåter og personlige egenskaper. Alt dette 
kan ha sitt å si i samtiden. Men hos lederpersonligheten er det 
til vanlig ikke hans eventuelle personlige eller psykologiske sær
trekk som setter merke etter seg. Egentlig er det hans syn og hold
ning som setter skille og lager stemnelei, og hans karakters fast
het som er utholdende nok til å gjennomføre verket. Det spør
res etter grunnsyn og åndskraft for å gjøre en innsats. 

Frønsdals største innsats i Bergens Indremisjon gjaldt nettopp 
synet, indremisjonens lekmannssyn. Den unge Frønsdal ble lea.et 
av den mektige Traasdahl inn i en bredsporet landsindremisjons
samling, - men hele tiden under tvil. Da den traasdahlske perio
den ebbet ut, brøt det vestlandske lekmannssynet frem av folket, 
med krav på en vestlandsk samling. I samme øyeblikk dette 
grunnsynet fant personlige ledere, fikk det praktiske utslag. 

Disse ledere var sokneprest Grimnes, sekretær Lavik og kjøp
mann Frønsdal. Den radikale lekmannsfronten brøt igjennom i 
1 896. Og det ble Tor Frønsdals livsoppgave å lede Bergens 
Indremisjon i radikal lei. Derfor fikk han betegnelsen ukirkelig. 
Men så spørres det hva en mener med den. I forhold til stats
kirken var han nok ukirkelig i alle deler. Statskirken var for 
ham et problem som han ikke følte seg kalt til å løse. Han sto i 
den uten å gjøre noe for den. Men noen frikirkelig innstilling 
hadde han heller ikke. Noen kirkelig funksjon tilla han ikke de 
helliges samfunn. For ham var den sanne kirken, Jesu Kristi 
legeme, en åndelig realitet. Det holdt han klart og bestemt fast 
på. Alt det som sanne kristne arbeider med, er uttrykk for denne 
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åndelige og usynlige realiteten. De helliges samfunn må regnes 
for et av disse synlige uttrykk, ikke noe mer. Men det beste syn
lige uttrykk for Kristi usynlige kirke, under våre forhold, er indre
mis J onen. 

Frønsdal ble regnet for en fremragende organisator. Det var 
en naturbegavelse. Men på ett punkt var dette noe mer enn en 
naturbegavelse, det var en nådegave. Han hadde nådegaven 
til å prøve og å lede åndene, nærmere bestemt forkynnerne. Han 
hadde et skarpt øye mot den almenreligiøse livsinnstilling på den 
ene siden, og mot den døde ortodoksi på den andre. Om folk hørte 
aldri så mange likval-humane prekener, ville de så allikevel ikke 
komme ut fra sin almenreligiøse grunn. Den slags forkynnelse 
kunne i høyden befeste den i deres hyggelige tro på seg selv og 
de utmerkede religiøse evner hos mennesket. På den andre siden 
var den døde ortodoksi like hjelpeløs med alle sine kunstferdige 
prekenprodukter om den sanne tro. Den maktet ikke å rive det 
religiøse mennesket ut av rett-troenhetens illusjon og åpenbare 
dets synd og skyld overfor Gud. Det lå ut over disse to arter for
kynnelsens evne og mulighet. Den forkynnelsen Gud vil og men
nesket behøver, er født i en klar Kristus-opplevelse, og har sin 
funksjon i vekkelsen. Den sanne forkynnelse kjennetegnes på 
det at den vekker behov for frelse og at den gir nytt åndelig liv. 
Disse «forkynnelsens livslinjer» var det Frønsdal fulgte i hele 
sin formannstid. 

BERGENS MISJONSHOTELL 

Frønsdals historie vitner også om en ytre innsats som det sjel
den finnes maken til. I 1 880 tok Bergens Indremisjon opp arbei
det for Den Indre Sjømannsmisjon, der Frønsdal var kasserer til 
1917. I 1887 var han med og startet Indremisjonsskolen. I 1890 
var han med på begynnelsen av Bergens Havnemisjon. I 1898 
var han en av grunnleggerne til Det Vestlandske Indremisjons
forbund, og var dets hovedkasserer i 23 år. Men den bærende 
kraften var han i alt som angikk Bergens Indremisjon. I 1 905 
var han den sterke støtten i nevnden for Redningsarbeidet. I 
1905 kjøpte han Strandgaten 53 til Indremisjonskafe. I 1916 og 
følgende år var han hovedpersonen i reisningen av Bibelskole
bygningen og starten av Sambaandets Trykkeri. Han var med 
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og satte i sving Vestlandskes Bokhandel. Han var en av dem 
som sterkest bar fram ideen om dagbladet Dagen. 

I 1 898 tok han opp tanken om Bergens Misjonshotell og satte 
den ut i livet. 

Før greidde bønder og fiskere seg med «losjihus» og «bonde
stove» i byen. Der lå det gjerne opptil en tylvt på samme rom. 
Og var der ikke seng til alle, kunne de bare lage seg «bol» på 
gulvet. Der var ofte ureint, - og lurveliv med fyll og slagsmål. 
Men så våknet landsfolket -
ikke minst på grunn av vek
kelsene - til høgre krav i 
kulturlivet. 

Dette visste Frønsdal. Å 
starte et misjonshotell var for 
ham ikke bare en forretnings
sak, men en kristelig kul
tursak. Sammen med et par 
andre kjøpte han Strandga
ten 124 og Klokkersmuget 1 ,  
og begynte der Misjonshotel
let. De tre ble enige om å dele 
overskuddet mellom seg på 
den ene siden og disse mi
sjonsorganisasjonene på den 
andre : Det Norske Misjons• 
selskap, Det Lutherske Kina• 
misjonsforbund, Det Vest
landske Indremisjonsforbund 
og Bergens Indremisjon. Alt 
det Frønsdal eide, ble side11 
gitt til Bergens Indremisjon 
som gave. 

Bergens Misjonshotell, 

Strandgaten 124. 

I Misjonshotellet fikk reisende predikanter et godt hjem. Der 
har vært samlingssted for mange Guds Ords forkynnere. Der fikk 
Det V estlandske Indremisjonsforbund sitt eget hovedsete i 1 8  år. 

Hotellet ble vigslet 1 7. mai 1 899. Fru sekretær A. Lavik, Mar
grethe Lavik, ble styrerinne. Der fikk familien Lavik sitt hjem. 
Hun var særdeles skikket til oppgaven ved hotellet, og var aktet 
og æret av alle. 

130 



SITUASJONSBILDE VED HUNDREARSSKIFTET 

Da de store prinsipielle spørsmålene hadde ført fram til stif
telsen av Det Vestlandske Indremisjonsforbund ( 1 898), fikk sty
ret i Bergens Indremisjon tid og ro til en indre samling om en 
ny åndelig innsats. 

Styret kunne glede seg over en sjelden indre forståelse som 
ga et godt samarbeid. De forskjellige valgene var for det meste 
enstemmige. De mange oppgavene hadde en samlet front. 

Indremisjonens medlemmer viste en god tjenestevilj e, så å si 
i alle avdelinger. «Av ulønnede arbeidere har foreningen hatt 
en ikke ringe hjelp, helst om søndagene. Uten denne ville besty
relsen ikke ha kunnet imøtekomme de mange berettigede krav, 
som stilles til den fra mindre foreninger som har sluttet seg til 
oss.» Etter forslag fra sokneprestene Sverdrup og Eckhoff var 
det bestemt i 1 89 1  at de frivillige arbeidere skulle ta opp syke
besøkene sognevis : Nykirken 16 stk., Johanneskirken 7, Kors
kirken 12 ,  Domkirken 20 og Mariakirken 4. Dette fortsatte frem
deles. Etter meddelelse av 1 898 hadde emissærene et kraftig ar
beidspress hver eneste dag : Sykebesøk om formiddagen, i fire
tiden enten andakter på kvinneforeninger eller oppbyggelse i 
Enkehuset, Asylet ved Domkirken, Arbeideranstalten, St. Jørgen, 
Sjømannshuset og Stranges Stiftelse. Omtrent hver aften hadde 
de oppbyggelse på offentlig møte. En gang i måneden hadde de 
frivillige arbeidere, emissærerne og styret et fellesmøte, som 
regel i Misjonshuset. Da ble det holdt foredrag, gjerne av en av 
byens prester. 

I 1 900 fikk komiteen for «Den Indre Missions Søndagsskole» 
i Bergen forelagt en skrivelse fra Norsk Søndagsskoleforbund 
om å danne en Bergens krets av søndagsskolen. Komiteen sendte 
skrivelsen til Bergens Indremisjonsstyre med anbefaling. Styret 
arbeidet en del med saken, utarbeidet forslag til statutter m. v. 
og vedtok i møte den 2 1 .  j an. 1 90 1  å la søndagsskolekomiteen få 
danne en Bergens krets av Søndagsskolen. I forbindelse med 
høstmøtet 1 90 1  ble så kretsen opprettet. I kretsens første 50 år 
har Bergens Indremisjons representant i styret vært formann, 
unntatt tilsammen 9 år. H. P. Sæverud var formann 1 901-09, 
C. Beyer Olsen 1 909-21 og 23-26 og Johan Aksdal 1 926-32
og 36-48. Ole D. Danielsen var styremedlem i hele 23 år.
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I den traasdahlske perioden ble det i Bergens Indremisjon tatt 
opp søndagsskole for voksne, spesielt blant konfirmanter. Den 
første lederen var Traasdahl selv. Fra 1881 fortsatte lærer Hel
dal i 17 år. Det ble imidlertid cand. theol. Fr. Klaveness som ga 
støtet til et mer bredsidet ungdomsarbeid. I 189 1 var han arbei
der i Bergens Indremisjon. Den 9. november foreslo han for sty
ret å begynne med spesielle ungdomsmøter. Dette ble vedtatt. 
Størst interesse hadde han for arbeidet blant unge menn. Ca. 100 
var samlet en gang i uken til undervisning i Skriften og til 
«behandling av de nutidsspørsmål, som møter de unge i livet, i 
skrifter og aviser til nedbrytelse av vår barndoms tro». Klave
ness var en frisk og initiativrik ungdom som hadde evnen til å 
samle og begeistre de unge. Hver søndag ettermiddag eller kveld 
hadde han åpne ungdomsmøter i Betlehem, der opptil 900 var 
samlet. Han fortsatte også i 1892. Siden gikk dette ungdomsar
beidet med forskjellig ledelse. I 1896 overtok L. Goderstad. I 
flere år - 3 måneder om vinteren - hadde han «religionskurs 
for 30 unge kristelige menn, - et grundigere innhold i de ve
sentlige punkter i vår kirkes troslære». Tilstrømning·en til ung
domsmøtene i Betlehem var fremdeles meget stor. En søndags
kveld i måneden ble det holdt ungdomsfest. Da kom det mange 
unge som de ellers ikke fikk tak i. Den 6. mai 1896 vedtok sty
ret å holde den første nasjonalfest i Betlehem, den 17 .  mai samme 
året. Det ble en veldig tilstrømning av mennesker.  Festen var 
helt igjennom oppbyggelig. Siden har disse nasjonalfestene -
med få unntak - alltid vært holdt. Året 1900 ble det besluttet 
å holde et ungdomsmøte også - i hver uke. Disse møter ble 
lagt til tirsdagene. Disse møtene ble of test holdt som vitnemøter. 
Mangen en hushjelp tok fridagen sin på tirsdagen for å gå i 
Betlehem på ungdomsmøte. 

Lokalet Betlehem dro mange penger ut av indremisjonens 
kasse. Gavene strakk derfor ikke til for de årlige utgifter. I 1892 
måtte styret stille seg som kausjonister for et lån på kr. 1000,-. 
Samme høst ble det holdt basar i Betlehem, den ga kr. 2500,-. 
I mange år ble det holdt en slik «årlig basar» til inntekt for 
lokalet. I 1901 måtte styret atter låne kr. 1000,- for å dekke 
underskuddet. «Unge kvinners arbeidsforening for Bergens Indre
misjon» ble stiftet i mars 1896, med 33 medlemmer. Fru Anna 
Tvedt var den første formann. I mange år kom den til å virke 
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til velsignelse og økonomisk hjelp. I nov. 1899 ble« Fattigpleie
foreningen» stiftet med frk. Johanne N edrebø som formann. 
Denne foreningen hadde sine røtter i et par ytremisjonsforenin
ger i byen. De hadde delt sitt utbytte også med fattigpleien. Men 
nå fant de medlemmene som sto tilsluttet Bergens Indremisjon 
å stå alene om den oppgaven. 

Ved hundreårsskiftet hadde Bergens Indremisjon besøk av en 
rekke kjente forkynnere. Kjært var det å få besøk av Falk Gjert
sen fra Amerika, sønn av indremisjonens stifter. Pastor Peder 
Dreyer fra Amerika hadde også vært på besøk, - «som ved sine 
både vekkende og veiledende prekener samlet store skarer av 
oppmerksomme tilhørere». Bergens Indremisjon fikk også senere 
stor glede av hans forkynnelse. Ludvig Hope, som den 22/9 1890 
ble opptatt av styret som elev ved emissærskolen, kom nå som 
skattet forkynner. Den landskjente P. G. Sand, som hadde stått 
i en sandstormsk vekkelse på Sunnmøre, kom til Bergen som 
redaktør av «Sambaandet», Det Vestlandske Indremisjons For
bunds organ. Han virket meget i Bergens Indremisjon de 2 årene 
han var der. En kjær og god medarbeider fikk alle forkynnere i 
snekker Andreas Sætre, som i 1 901 ble vaktmester i Betlehem. 
Ellers skal vi spesielt nevne 

Sokneprest B .  A .  Lindeland 

Slekten kom fra Sirdalen. Men han ble født (1857) og vokste 
opp på Karmøy, der faren var lærer og kirkesanger. Alt fra de 
tidligste barneår var han en oppvakt gutt med stor leselyst. Men 
det gikk lenge før han visste hva han skulle bli. En gang hørte 
han Lars Oftedal, og fra den dagen visste han at han ville bli 
prest. 

I 1 888 var han ferdig med sin utdannelse, og kom til Bergen 
som arbeider i Indremisjonen. Her ble han et års tid, og den 
tiden ble grunnleggende for hele hans liv. For det første fikk 
han se hvilken betydning det personlige gudsliv har for forkyn
nelsen. For det andre fikk han se lekmannsarbeidet på nært hold, 
fikk kjærlighet til det og innlevelse i det. Fra nå av ble han venn 
av det vestlandske legfolk. 

I 1889 ble han sokneprest i Sirdalen. Fra da av fikk han nav-
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net Sirdalspresten, som han siden alltid bar. Sirdalen var anner
ledes da han forlot den enn da han kom. 

Fra Sirdalen kom han som prest til Sola på Jæren, og derfra 
til Haugesund, der han var resten av sin prestetid. Da flyttet 
han til Bergen, hvor han døde i 1 932. 

Lindeland var en høvdingskikkelse. Han ble en aktet fører for 
det vestlandske legfolket. Fra 1909 var han formann i Det Vest
landske Indremisjonsforbund. Innen kirken var han ensom og 
i solert, distansert av geistligheten. 

I Bergens Indremisjon var han en kjent og kjær skikkelse. Med 
tildels korte mellomrom besøkte han Bergen som taler, og samlet 
store skarer om sin talerstol. Særeget for ham var hans glimrende 
bruk av bilder og eksempler i prekenen. Hans store begavelse 
ga seg også utslag i en tildels genial logisk preken-oppbygging. 
Dette gjorde at talene ble husket lenge. 

Meieristyrer Knut Nyegaard 

Knut Nyegaard ble født i Engevik i 1864. Han ble utdannet 
som jordbruksmann, han fikk en utmerket eksamen og kunne 
derfor konkurrere om de beste stillinger. Først ble han styrer på 
forskjellige storgårder, - i Nordfjord og på Årås i Austrheim. 
Nå var han blitt en personlig kristen og gikk aktivt inn for å 
reise et bedehus på Årås. Fra Årås reiste han til Bodin, der han 
var lærer på landbruksskolen. I 1897 ble han styrer for Bergens 
meieribolag. 

I Bergen kom han straks med i indremisjonens arbeid. Fra 
1 903 til sin død var han styremedlem og fungerte hele tiden som 
sekretær, en tid som nestformann. 

Det blir ofte noe helstøpt og avgjort hos menn som tar imot 
Guds kall i modne år. Slik var det med denne mannen. Han var 
en meget dyktig medarbeider i Bergens Indremisjon. Både det 
som hører med til Guds rike i det hele og det som gjelder en 
nyttig og brukbar enkelttjeneste, hadde han forstand på. Han 
var ellers en bønnens og fredens mann. Hele tiden ble han en 
god støtte for Frønsdal. Da han brått og uventet døde i 1 9 14, 
bare 50 år gammel, led arbeidet et smertefullt tap. 
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Snekkermester Johan Sæverud 

Han ble født i 1868 i Finnås. Tidlig kom han til Bergen og 
ble utdannet som snekker. I flere år arbeidet han for forskjellige 
mestre, men startet så sin egen forretning. Alltid levde han med 
Gud, og tenkte en tid på misjonsmarken. Men i Bergen fikk han 
utløsning for sin virketrang i indremisjonen. 

Da han hadde fått sin egen forretning, disponerte han tiden 
lettere for s j elevinnerarbeidet. Ja, så langt gikk han at han ble 
halvdagsarbeider i indremisjonen. Som sjelevinner hadde han 
betydelige evner, han var en god taler, hadde et vinnende vesen, 
og forsto kunsten å omgås folk. Til dette kom at han hadde gode 
kunnskaper, særlig når det gjaldt Bibelen og Kirkehistorien. Til 
slutt gikk han helt over i forkynnergjerningen og delte tiden 
mellom Bergens Indremisjon og Kinamisjonen. Alle steder ble 
han avholdt. Han var en av stifterne av Den Vestlandske Broder
ring, der de fleste predikantene innen misjonsorganisasjonene på 
Vestlandet er med. I 1915 ble han brått revet bort, i sin beste 
arbeidskraft. 

Hundreårsskiftet . 

1900 fremtrer som en direkte fortsettelse av det foregående 
19. århundre, - på alle livsområder, kulturelt, politisk og kirke
lig. De moderne ideer var født lenge før, med den materialistiske
livsdyrkelsen og livsinnstillingen disse etterhvert førte med seg.
Relativt nye innslag kom nok til syne, og flere av disse har sam
menheng med den moderne tekniske kulturen. Alt dette måtte
naturligvis både theolog og legmann ta stilling til. Theologien
så det som sin betydeligste oppgave å frelse kristendommen. Og
det ble gjort ved å innføre den moderne materialismens tenk
ning og metode i theologien. Det ble dermed gitt rom for den
moderne rasjonalismen, den liberale theologi. Fedrene i Bergens
Indremisjon satte alt inn på å stå vakt om bekjennelsen. Men
de skjønte også at det ikke er nok. Det er nemlig ikke kristen
dommen som skal frelses, det er sjelene. Derfor satte de også alt
inn på å forberede seg på vekkelse, og da en stor og gjennom
gripende vekkelse.

Årsmeldingen for 1900 sier : «I  femåret 1 895-1900 har Ber
gens Indremisjon hatt fremgang . . . .  Inntektene har vokst ikke 
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ubetydelig. . . . Søkningen til møtene er meget god. Trangen til 
å høre Guds Ord tiltar, og Ordet viser sin kraft til å frelse sje
ler. Der er stadig nye, som bekjenner, at de har funnet fred med 
Gud. Og her finnes adskillig søkende sjeler, som lenges etter for
vissning. Gid pinseånden må frelse oss alle. Særlig er det oss en 
glede å legge merke til, at mange unge kommer. Foruten de sed
vanlige frivillige arbeidere, som med foredrag, sang og musikk 
har støttet indremisjonen, har også til vår glede vor nye biskop 
deltatt med foredrag i fester, basarer og samtalemøter.» På indre
misjonens julefest 1900 talte biskop Erichsen. Frønsdal, som ledet 
festen, ønsket den ny-utnevnte biskopen velkommen, og sa bl. a. : 

«Hvor stort det var når indremisjonen og den mann der i kir
kelig henseende innehadde det høyeste tilsynsmannsembedet, ar
beidet i forståelse og samdrektighet . . . . Biskopen takket for den 
vennlige mottakelsen, og kunne gjøre formannens ønsker helt til 
sine. Han ville intet heller enn å arbeide sammen med indremi
sjonen i Åndens enhet. » 

Årsmeldingen for 1900 sier også : «Men med bedrøvelse er
farer vi stadig, at det nesten bare er middelklassen og de mindre 
bemidlede, som viser Interesse for indremisjonen. Det synes som 
de bedrestilte i Samfundet tenker : «Behold kun I, hvad der ved
rører Guds Rige, for eder selv, vi vil stelle med denne Verdens 
Ting og glæde os i den.» . . . .  Dette er et forhold, som de kristne 
ser på med smerte. Må Gud få hjelpe oss til å omfatte alle med 
den samme kjærlighet, hjelpe oss til å være j ødene en j øde og 
grekerne en greker, for å vinne alle. Til alle, som med bønn, 
arbeid eller gaver har deltatt i den store gjerning, som har syn
deres frelse til formål, sier vi takk.»  

Stillingen var annerledes enn 30 år før. I 1870 kom den store 
vekkelsen som en positiv reaksjon på en farlig åndelig nedgangs
tid. I 1902 kom vekkelsen etter en åndelig forberedelsestid gjen
nom flere år. 



DEN ANDRE STORE VEKKELSEN 

A lbert C. Lunde og Sigmund 0 .  Modalsli 

A lbert C. Lunde 

Den 26 .november 1 8 7 7  ble Albert Lunde født på gården Lunde 
i Vanse. Foreldrene, Tønnes og Regine, var begge troende og 
hadde et ekte leserhjem. 

Bare 1 7 år gammel reiste han til Amerika, til Chicago. Der 
forsøkte han seg på fornøyelsens syndige veg. Men kristenarven 
fra barndomshj emmet holdt ham igjen. Fra 1 896 brøt det ut en 
stor vekkelse i Chicago, den varte i hele ni år. En regner med 
at ti tusen unge menn ble vunnet for Gud, særlig i K. F. U. M. 
Det ble en betydelig kristelig innsats i verdensbyens kirkelige og 
borgerlige liv. Vekkelsen grep også den norske kontingenten. 
Men Albert satte seg imot. Han og hans gode venn og lesekame
rat fra Vanse, Ole Thompsson (senere pastor) , arbeidet på John
sons stolfabrikk. Ole var en troende, og påvirket Albert. Men 
Albert var seig i sin motstand. Noen andre fikk ham med til mø
ter i Frelsesarmeen. Men der holdt han spetakkel, en kveld så 
sterkt, sammen med andre, at de måtte avbryte møtet. Ved døren 
sto en kvinnelig armekaptein, la hånden sin på armen hans og 
så ham inn i øynene og sa : «Gud velsigne Dem, unge mann, -
kom igjen en annen gang.» Da brast noe av motstanden i ham. 
Han kom til flere møter, de ba for ham, han kj empet, de prøvde 

å hjelpe ham. Men striden var tung. Den 13 .  desember 1 896 satt 
han alene på værelset sitt, åpnet Bibelen og leste Rom. 8, 32 : 
«Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle.»  
Det siste ordet slo ned i ham : Alle, også for meg. Da gikk lyset 
opp. Dagen etter, før arbeidstid, oppsøkte han Ole og bekjente 
sin omvendelse. De holdt bibellesning og bønn sammen i et lager
rom. 

Lunde begynte straks å vitne for andre. Han gikk inn som 
matros i den amerikanske marine, hvor han var i 3 år. I 1 899 
fikk han høre den verdenskjente predikanten C. H. Moody i 
Boston. Der fikk han kallet til å bli forkynner. En tid kom han 
i sterk anfektelse angående sin barnedåp. For å få fred i sin sj el 
tok han voksendåp i 1 900. Samme år reiste han som forkynner 



til S. Dakota. Men brøt så amerikaoppholdet i 1 90 1  og reiste 
hjem til Norge. 

Her fikk Lunde oppleve store tider i Herrens tjeneste. Vek
kelser brøt ut, praktisk talt hvor han kom : I Egersund, Bergen, 
Tønsberg, Oslo, f. eks. I slutten av januar 1 905 kom han til Oslo, 
der den store vekkelsen brøt ut i Calmeyergatens Misjonshus. 
Tusen på tusen ga seg over til Gud, blant både høy og lav. Han 
ble en skattet taler i Sverige, Finnland og Danmark. 

Lunde hadde en merkelig åndelig kraft og virkning i all sin 
forkynnelse. 

Til dels skyldtes <lefle en naturbegavelse. Han hørte med til 
dem som faktisk er slik i seg selv at andre uvilkårlig lytter til 
dem og retter seg etter dem. Dessuten hadde han rike evner, 
en meget god forstand og et gjennomtrengende blikk, - han var 
født psykolog. 

Men fremfor alt var kraften i hans preken en nådegave. Han 
var et utvalgt redskap av Gud, utrustet til sin gjerning av Gud. 

Han hadde dertil en klar frelsesopplevelse, som ga forkynnel
sen odd og egg, med en klar frelsesappell. Han hadde en bety
delig kallsbevissthet, født hin gang da han hørte Moody, og styr
ket ved en engleopplevelse i Chicago. Han lå ved dødens terskel 
av tyfus, men fikk høre en englestemme som sa : «Du må tilbake 
til jorden en stund.» Han tok dette som et fingerpek på den opp
gaven som ventet ham. 

Ikke minst avgjørende var nettopp dette med Åndens fylde. 
Han var en åndsfylt kristen, noe som viste seg i hans forhold til 
bønnen og Bibelen. Lenge, inderlig og ustanselig bad han for sine 
tilhørere, for seg selv og sine prekener. Hans prekener var fylt 
av selve Bibelen. Fra Den Hellige Bok hadde han sine ord, sin 
form, sine tanker og sin appell. «Bibelen, Guds ord, talade genom 
hans forkunnelse til oss, som sutto lyssnade i kyrkan. En varm 
kiirlek til miinniskornas ododliga sjiilar och en levande tro på 
friilsningens virklighet voro de striingar som vibrerade i vår 
norska broders hjiirta och i hans ord, då han framhar sitt bud
skap från Gud.» (Prins Oscar Bernadotte. )  

På prekestolen var Lunde helst for rolig, syntes mange, han 
virket nesten likegyldig. Men med litt nærmere kjennskap til 
mannen og hans forkynnelse, ville alle skjønne hvorfor. Han var 
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A lbert C. Lunde Sigbjørn 0. Modalsli 

en ydmyk mann og han ville være et redskap der Ordet selv var 
hovedsaken. 

Han døde 30 .  januar 1 939 bare 62 år gammel, helt utslitt i 
Herrens tjeneste. 

På styremøtet i oktober 1 902 ba formannen, Frønsdal, om sty
rets samtykke i å la to ukjente menn som oppholdt seg i byen, 
få «anledning til å avlegge et vitnesbyrd i indremisjonens loka
ler» . Det gjaldt Albert Lunde og S. 0. Modalsli. Tre av Det 
Vestlandske Indremisjonsforbunds styre hadde anbefalt dem. 
Men to av Bergens Indremisjons styre stemte imot med den be
grunnelse at de var for unge og uprøvde. De to unge begynte, og 
allerede fra første stund av tendtes ilden. Husene ble ennå en 
gang for små, sjeler ble frelst. Det ble en stor tid i Bergens Indre
misjon. 

Sigbjørn 0. Modalsli 

Sigbjørn Modalsli ble født på en liten gård ved Sirdalsvannet 
i Bakke sokn, den 4. juli 1867. Faren, Ole, hadde god forstand, 
var svær og kjempesterk. Moren, Karen Tonette, var en klok og 
sjelden varmhjertet kristen. 

I ung alder ble han omvendt til Gud, og fra første stund var 
han en glad kristen og en brennende sjelevinner. 
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Kjent i vide kretser var hans lyse og glade sinn. Han var glad 
i å synge og hadde en god og klar sangstemme. De sangene han 
ofte brukte, var : «Med Jesus vil eg fara på livsens ferd i lag ! » 

«La meg nå din forblive, trofaste Herre Gud ! » «Med stråle
krans om tinde forklaret Jesus stod.» Han gikk og sang på veg 
og på jorde, sang i familiekretsen og på møtene, sang i enrom. 
Han sang fordi hjertet var fylt av evangeliets glede. 

V el forenlig med denne gleden er det som også er blitt fortalt 
at han en gang sa : «Jeg har ikke hatt en glad dag siden jeg 
ble frelst : jeg har hatt slik nød for sjelenes frelse.» Enten det 
var ung eller gammel, lå de ham like meget på hjerte. Han ville 
ikke forsømme noen anledning til å formane de uomvendte til 
å søke Gud i nådens tid. Hele hans måte å være på, hele hans 
vesen, alt hva han sa, hadde en merkelig makt i seg, til å dra 
folk til Gud. 

Hans forkynnelse bar preg av en sterk og varm kristen per
sonlighet. Han arbeidet mer med den alminnelige forberedelse 
til prekenen, enn den spesielle til hver enkelt tale. Hans tale-stil 
var kort og konsis, hvert ord var velsiktet, hver setning var 
rammende. 

Evangeliet var hans livselement. Han levde og åndet i Kristi 
kjærlighet. Som få hadde han fått se inn i den guddommelige 
kjærlighets dyp. I boken «Bliv i Jesus» , bekjenner han : «Jeg 
hadde levet en tid som kristen før jeg kronte Jesus som konge 
over mitt liv. Det kostet en kamp for å få alt lagt under hans 
scepter. Alt ! En stor 1 ykke har jeg opplevet hos Jesus siden.» 

Ellers var han også en utpreget etisk forkynner. Kjent er hans 
sterke rettferdighetsfølelse, og hans store kjærlighet til Guds bud. 
En gang skulle han gi oppgave til myndighetene over årsaken 
iil fattigdommen i en rekke hjem. Han undersøkte forholdene. 
Ved mange tilfelle sto der i rapporten kort og godt som årsak : 
Synd. Derfor ofret han mye tid som avholdstaler i forbuds
kampen. 

Han tilhørte den kirkekritiske lekmannsretning. Likevel var 
han stø i læren om folkekirken. Derfor hadde han åpnere adgang 
til kirkene enn Lunde. Samarbeidet med Lunde var alltid preget 
av enhet i ånden og av varmt vennskap. 

«En tale av Modalsli var som et fyrverkeri» (redaktør Lavik). 
Brannfaklene må fr æse opp i kort og kraftig flamme. Så var det 
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Indremisjonens fØrsle musikkforening : 

Sittende : Lina Skår, ]Ørna Tvedt, Karl Nilsen, John Tofting, 
Isak Tofting, Olufine Arnesen, Astrid Monsen. 

Stående : Anna Tvedt, Ragnvald Hannevik, Valborg Monsen, 
Berta Arnesen, Magnus Breistein, Kari Arnesen. 

ikke underlig at han ble utslitt tidlig, selv om hans kraft var stor. 
Den brennende ånden og den totale hengivelse ble mer enn lege
met greide. Den 24. juli 1919 døde han, 52 år gammel - i deres 
gode hjem ved Svelvik. 

Lunde og Modalsli gjorde en veldig innsats i Bergens Indre
misjon. Hele byen våknet opp. Allerede da de begynte kunne 
årsmeldingen berette : Foruten de vanlige møter i Betlehem, 
Misjonshuset, Sandvikens bedehus, Laksevåg, Solheimsviken, Ny
kirkens forsamlingshus og Korskirkens menighetshus har vi hatt 
møter i Nykirken, Folkets hus og Turnhallen. Vi har grunn til 
å tro at disse møter har vært til stor velsignelse. Etter møtene i 
Folkets Hus var der flere som bekjente, at de hadde fått fred med 
Gud, av sådanne som tidligere ikke besøkte oppbyggelsene. Fri
luftsmøtene ved Fredriksberg og Bredstølsveien har fortsatt og 
hatt ikke liten søkning. Ungdomsfestene har hatt stor tilslutning. » 
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Vekkelsen var i full gang, og årsberetningen kan slutte slik : 
«Idet vi avslutter . . . . for dette virkeår, har vi grunn til å si : 
«Store ting har Herren gjort mot oss, vi er glade.» Herren ut
fører også hos oss et innhøstningsarbeid som sjelden før.» 

Vekkelsen fortsatte hele 1903. Ilden har «atter blusset opp, så 
den brenner med fornyet kraft. Syndere bøyer seg for Herren, og 
flokken som vil følge med til Himlen, vokser.» I 1904 kan det 
sies : «Stadig har syndere overgitt seg til Gud og bekjent at de 
har fått fred med Gud.» Helt inn i 1905 fortsatte vekkelsen, til
dels med fornyet styrke. 

INDREMISJONENS KONSERVATIVE OG RADIKALE FLØY 

Lunde, velsignelse og problem 

Den store kursendring Frønsdal hadde tatt, vakte uvilje på 
enkelte hold. Det viste seg nå, at indremisjonen hadde tre frak
sjoner, en liten konservativ, en liten radikal og en stor nøytral. 
Når den konservative og den radikale fikk så mye å si, var det 
fordi de var så sterke og aktive kristne, gjerne mellom indremi
sjonens ledere. De konservative ville stå i et samarbeidende for
hold til kirken. De radikale betonte legfolkets frihet og selvsten
dighet i forhold til kirken. De nøytrale ønsket ingen strid i dette 
spørsmål. 

Sokneprest Grimnes hadde stått på den radikale fløy. Men i 
slutten av 1902 ble stillingen anderledes. Han ville fremdeles 
stå for lekfolkets frihet og selvstendighet, men han ville ikke ha 
noe reformert innslag i arbeidsform og bekjennelsesspørsmål. Da 
Lunde og Modalsli begynte ettermøter etter amerikansk mønster, 
vakte det oppsikt. Det var ille å se de mange interesserte dissen
tere som fikk møte opp på indremisjonens ettermøter, for å 
«hjelpe» de frelsessøkende, og for dermed «å fiske i rørt vann». 

De viste seg særdeles imøtekommende og bad de sorgfulle sje
lene inn til møte hos dem, for å få «noe mer» . Grimnes mente 
at folk gjerne måtte søke predikantene i privat sjelesorg. Men 
den slags ettermøter med opp-pisket usunn atmosfære var et på
virkningsredskap, som han måtte sette seg imot. 

Alt den 24 .november 1902 lå det en skrivelse fra ham på for-
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mannens bord. Ettermøtene måtte stoppes. Styret ble øyeblikke
lig kalt sammen. Det ble en lang debatt, og styret delte seg i to, 
nesten like partier. Et forslag som gikk ut på at «da styret har 
betenkeligheter ved at de såkalte eftermøter må holdes for luk
kede dører - anmoder man møtenes ledere om mulig å legge 
disse eftermøter til den lille sal, og henvise de bekymrede til pri
vate ledere» - falt med 5 mot 6 stemmer. 

Grimnes tok denne saken meget alvorlig. På bakgrunn av at 
Lunde var gjendøpt, så han ingen utvei for indremisjonen. Og 
dette ville han ikke ha ansvar for. I desember nektet han gjen
valg til styret og trakk seg mer og mer tilbake. Dette var Frøns
dal særdeles lei for. Da Grimnes siden også gikk ut som formann 
og medlem av Det Vestlandske Indremisjons styre, led legfolket 
et stort tap. Med full overbevisning om legfolkets rett og vekkel
seskristendommens velsignelse, kom han legfolket i møte. Med 
full overbevisning gikk han ut av samarbeidet med legfolket. Han 
mistet etterhvert kontakten med det vestlandske legfolket, men 
han mistet aldri kjærligheten til det. 

Men striden om Lunde tok ikke slutt. Da det over nyttår 1 903 
ble spørsmål om å kalle Lunde til fortsatt virke, ble det vedtatt 
med 6 mot 6 stemmer, da Frønsdals dobbeltstemme avgjorde sa
ken. Da kallet skulle fornyes 30. mai 1904, måtte saken utsettes. 
Den 6. juni ble han kalt av 6 mot 5 stemmer for 2 måneder. Den 
20. juni kom det forslag om å ta saken opp igjen. Med 6 mot 6
stemmer ble det vedtatt at den ikke skulle tas opp. Da kallet
skulle fornyes 9. februar 1905, ble krisen akutt. Han ble kalt
med 6 mot 6 stemmer, da formannens stemme atter gjorde ut
slaget. Men da protokollen ble opplest ved slutten av møtet,
«forlangte minoriteten i sagen angående kaldelsen af Hr. Albert
Lunde som arbeider, følgende protokolltilføielse :

«Minoriteten finner beslutningen om kallelse av en mann til 
arbeider i foreningen, der ikke er i overensstemmelse med den 
evangelisk-lutherske bekjennelse, som stridende mot foreningens 
lover og ånd, og nedlegger protest mot beslutningens lovlighet. 

Dernæst forbeholder den sig på egne og foreningens vegne alt 
lovlig, og adgang til å gjøre et hvert ansvar gjeldende mot majo
riteten i anledning denne beslutning, heri også innbefattet ansva
ret betreff ende foreningens eiendom.» 

Protesten siktet på et rettslig oppgjør. Den 18. des. sendte 
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kjøpmann Nicolai M. Nielsen en skrivelse til styret og la  ned 
sitt mandat som styrelem av prinsippielle grunner. 

Dette så stygt ut. Minoriteten hadde både rett og plikt til å 
våke over foreningens lover, at de ble overholdt. Og det kan 
ikke nektes at grensene syntes være overskredet. Når minoriteten 
ikke gikk til rettslig oppgjør og heller ikke til åpen strid på års
møtet, lå grunnen sikkert i deres sunne åndelige vurdering. Al
bert Lundes virksomhet bar stadig rike frukter. Han så ikke 
gjendåpen som noen livssak, ikke talte han om den, hverken 
offentlig eller privat, heller ikke gikk han til dissenterne. Han 
var ellers en ydmyk mann. Da han ble innkalt for styret i Det 
Vestlandske Indremisjonsforbund for å sone for seg, ble noen av 
dem nokså hissige, mens han beholdt den kristelige fred. 

Alle måtte vedgå at han var et utvalgt redskap, sendt av Gud, 
med lyst til vekkelsesarbeid, med brennende hunger etter å vinne 
og stor omsorg for å bevare sj elene. Dette var hovedsaken for 
Frønsdal. Og den beste støtte hadde han i Andreas Lavik. 

Ellers var det en viss forskjell på Frønsdal og Laviks syn. 
Lavik regnet Lunde for et unntak. En måtte ha rett til å bruke 
en mann når han hadde denne uvanlige vekkelsesgaven, selv om 
han brukte andre arbeidsmetoder enn indremisjonen var vant 
med, og selv om han i samvittighetsnød hadde tatt gjendåp. 
Frønsdal regnet ikke Lunde for bare et unntak. Han sto friere 
i læren enn Lavik. En får ikke ri kjepphester på teorier, mente 
han, enda teoriene er lutherske, for selv lutherske teorier kan bli 
stivbente i vekkelsestider. En fikk tåle litt reformert innslag, 
dersom det tj ente vekkelsen. Det finnes tider i Guds rike, da en 
fikk nøye seg med å samles på apostolisk grunn etter de 3 troens 
artikler, mente han. 

Menighetsfakultetet 

Den 18.  desember 1 906 ble det sammenkalt til et møte på «Hos
pitset» i Kristiania. Det er det første konkrete tiltak som ble  gjort 
for å realisere tanken om et fritt theologisk fakultet. Det ble 
«forhandlet» om hva der burde og kunne gjøres for å sikre kir
kens vordende prester «en undervisning som kunne svare til hvad 
der måtte kreves i en luthersk kirke». Det foreløpige resultatet 
av møtet var at den første forberedende «arbeidskomite» ble ned-
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satt, som «nærmere skulde gjennemtenke Opgaven». Den 8 .  og 
22. april 1907 ble det holdt møter i denne komiteen samt en
del andre i Hotel Augustin. Der ble det nedsatt en ny
«Arbeidskomite» som skulle foreta de nødvendige
redaksjonelle avgjørel.ser i «Innbydelsen» og «Grundreg1er» og
anmode meningsfeller omkring i landet om å være innbydere,
sammen med den første krets. Den første sekretær i denne
komite, pastor Ole C. Iversen reiste til flere steder for å knytte
de forskjellige konfesjonelt innstilte kirkelige kretser til det nye
foretagende. Komiteens formann, sogneprest Hartvig Halvorsen,
skjønte at de ledende menn innen legfolket på Vestlandet
ikke kunne settes utenfor. Man sendte derfor pastor Iversen til
Bergen til personlig konferanse med dem. Tidspunktet -
omkring 20. mai ( 1907) - viste seg å være lite heldig. Så Iversen
kunne sende telegram til Oslo : «Lavik bortreist, Grimnes ude,
Frønsdal nærmest nej, Stigum, Edv. Sverdrup ja.>>

De ledende menn innen legfolket på Vestlandet var den gang 
sekretær Andr. Lavik, kjøpmann T. Frønsdal og cand. theol. 
Johs. Brandtzæg. Da komiteen i slutten av mai sendte ut sin 
«Innbydelse» til en videre krets (<med anmodning om å delta 
som innbydere, var det ikke med noen av de toneangivende 
legfolk på Vestlandet. «Fra forskjellig hold» ble det uttalt ønske 
om å få i stand et forhandlingsmøte med vestlendingene. Det ble 
holdt den 4. jul i  i Lutherstiftelsens Boghandel. Fra Vestlandet 
møtte de tre : Frønsdal, Lavik og Brandtzæg. Til stede var også 
professor Odland og cand. theol. Hallesby. Spørsmålet ble 
drøftet «i broderlig aand», både formiddag og ettermiddag. 
«Men man kom dessverre ikke til fuld Enighed». Vanskeligheten 
gjaldt «tre punkter» hvor vestlendingene ønsket forandring i 
grunnreglene. 

Det første og avgjørende punkt gjaldt opptakelsesvilkårene. 
Vestlendingene ville den nye «skolen» skulle utdanne «troende 
unge mænd» til prester. Da måtte de ha langt klarere garantier 
enn eksamen artium og forberedende prøver, så at s tudenter som 
meldte seg inn og kandidater som gikk ut fra presteskolen, vir
kelig var (<omvendte folk  med de nødvendige nådegaver» og sto 
på «et bibelsk s tandpunkt» . Det ble meldt at <cvestlendingene 
satte sitt ultimatum der». Det var nettopp Frønsdal og Lavik som 
ble kalt vestlendingene, for de var de strideste i denne saken. 
Brandtzæg inntok et mildere standpunkt : «Hadde disse krav 
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vært gjort gjeldende da jeg meldte meg til det theologiske stu
dium, kunne nok ikke jeg blitt theolog.» De som talte imot vest
lendingene, hevdet at det ville bli «en utopi» å mene at en slik 
ordning kunne gjennomføres. « Vestlendingenes krav vilde alde
les ødelegge muligheden af at grunde et frit fakultet.» Professor 
Odland var uenig med vestlendingene. Cand. theol. Ole Hallesby 
var enig med dem. 

I 1907 hadde cand. theol. Hallesby hatt en lengere virksomhet 
i Bergens Indremisjon. Han bodde hos kjøpmann T. Frønsdal i 
Sundtsgaten og pleide et fortrolig samfunn og vennskap med de 
ledende brødre. Siden den gangen hadde han alltid interesse for 
Bergens Indremisjon og likte å høre godt nytt fra den. På sin 
side har Bergens Indremisjon alltid følt takknemlighetsgjeld til 
ham. Styreprotokollen av 15. april 1907 sak 2 sier : «Forman
den oplyste at Kand. Hallesby ikke var at formaa at modtage 
nogetslags erstatning for sin udførte virksomhed i Bergens Indre
mission.» Men takknemligheten gjaldt jo ikke det økonomiske i 
første rekke. Bergens Indremisjon har alltid æret Hallesby for 
de trosverdier han kjempet for. 

Det andre og tredje punkt på ovennevnte «forhandlingsmøde» 
var der enighet om. Det andre punkt gjaldt undervisningens 
sikte. Her ville vestlendingene ha med en tilføyelse : «samtidig 
som der ved undervisningen må tages bestemt sigte paa at op
drage til en klar og sympatisk forstaaelse af det kristelige liv og 
det kristelige arbeid ude blandt folket.» Selv om de den gang 
kom til enighet om dette punkt, har Fakultetet ikke alltid maktet 
denne oppgaven. Det tredje punkt gjaldt «valg av Forstander
skab». De konservative mente at forstanderskapet ved senere valg 
skulle «suppelere sig selv». Men vestlendingene mente at misjons
selskapenes styrer (Indremisjonsselskapet, Vestlandske Forbund, 
Norske Misjonsselskap og Kinamisjonen) skulle oppnevne en 
komite på 8 mann som skulle velge Forstanderskap. Her kunne 
de konservative tenke seg et kompromiss. 

Forhandlingene med vestlendingene hadde således ikke ført til 
det resultat som komiteen hadde ønsket. Man hadde gjort seg 
store anstrengelser for å få dem med. Men avstanden i syn når 
det gjaldt opptakelsesvilkårene var for stor. Da vestlendingene 
var reist hjem, spredte det seg et sterkt mismot blant østlendin
gene. Det var på nære nippen at de hadde gitt opp tanken om 
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Menighetsfakultetet. Men de overvant mismotet og fortsatte for
beredelsen til Fakultetet var en realitet. Siden har «vestlendin
gene» stått utenfor Menighetsfakultetets ledelse og nærmeste 
arbeidskrets, selv om de har verdsatt dets arbeid. 

Konservativ holdning og radikal «linje». 

I 1903 hadde en liten flokk predikanter og andre kristne lek
folk startet «Den Vestlandske broderring». Der skulle predikan
ter og ledere komme sammen til felles oppbyggelse og oriente
ring. Ringens årsmøte i 1906 ble holdt på Framnes Ungdomsskole 
i Hardanger. Der holdt Ludv. Hope foredrag om «Nadverd
spørgsmålet». Som lyn fra klar himmel gikk han sterkt inn for 
den frie nattverden. Lindeland og Lavik holdt med ham, (men 
Lindeland praktiserte visstnok ikke fri nattverd). 

De hevdet at spørsmålet ikke gjaldt nattverdlæren, der ville de 
stå på luthersk grunn. Den gjaldt nattverdordningen, der ville 
de ha retten fri for lekfolk å forvalte nattverden utenom guds
tjenesten. Nattverdforvaltningen må ikke bindes til absolusjon, 
heller ikke til prestens hånd alene, heller ikke til kirkens alter
ring. «I hele landet» var det en stor nattverdnød. Ofte sto alter
ringen tom. Nattverdgjestene var en hindring, alle kunne gå 
uten videre. Den frie nattverden ville ikke stride mot Guds Ord, 
heller ikke mot den lutherske bekjennelsen. Den ville styrke sam
funnsånden og fremme troslivet, mente de. 

Det ble en kraftig strid om dette i hele landet, - og Bergens 
Indremisjon gikk ikke fri. 

Den 9. sept. 1907 fikk styret et «Mundtlig Andragende ved 
A. Lavik, fra en komite der av en del venner er valgt at lede
nadverdhandlingene, at faa leie Betlehems smaasal førstkommende
søndag. Efter en del samtale i bestyrelsen tog Lavik andragendet
tilhage.» Den 23. sept. fikk styret en skrivelse undertegnet av 6 av
dets medlemmer, med advarsel mot den frie nattverden. Da vedtok
styret : «I anledning skrivelse af 23de sept. skal meddeles at
spørgsmaalet om fri nadverdnydelse endnu ikke som sag har vært
behandlet i Bergens Indremissions styre. Angaaende den henstil
ling at søge hindret en fortsatt praktiseren af den frie nadverd
nydelsen blandt indremissionens medlemmer skal uttales, at man
synes det ikke er i overensstemmelse med kristelig fordragelighet
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at legge hindringer i veien for hvad vaare arbeidere eller indre
misjonsvenner gjør privat.» 

Tor Frønsdal gikk med fri-nattverd-folket. Dette fikk alvorlige 
følger - eller utslag - i spenningen mellom de konservative 
og de radikale. Nå var de konservative for alvor redd for at 
indremisjonen skulle drive inn i sekterisme. En sekt i selve kir
ken ville være langt farligere enn en sekt utenfor. Stiftsprovst 
Carsten Hansteen ble - bak kulissene - en drivende leder for 
de konservative. De skjønte, at skulle det bli tale om en forand
ring, måtte forandringen komme i selve styret. Derfor ble det 
holdt en intens virksomhet hele høsten for å sikre konservativt 
flertall i styret ved årsmøtet. Valget den 16 .  des. 1907 ble noe 
av en revolusjon. Hele 6 nye menn kom inn i styret, - med 
stif tsprovst Hansteen i spissen. 

Dermed hadde Frønsdal bare ett å gjøre : Å gå ut av styret. 
Dette meldte han ved slutten av årsmøtet. Han hadde 1 år igjen 
før han sto på valg. «Et av de gjenstående medlemmer i besty
relsen, T. Frønsdal, bad seg fritaget for at bli staaende dette aar. 
Hans syn paa det praktiske arbeid var forskjellig fra den opfat
ning som har vært gjort gjeldende av den oposisj on som har 
valgt det nye styret.» Den 1 8 .  des. hadde styret møte. «Frønsdal 
startet møtet og forlot det. Hansteen ble valgt som dirigent. 
(Kjøbmann) Johs. Tvedt ble valgt som formann. (Kjøbmann) 
Berent Larsen ble kasserer. 

Det så ut for at de radikale hadde tapt slaget. 
Den første store saken som styret av 1 908 fikk, gjaldt presten 

Carl Konow i Sandviken, Bergen. Konow «åndeliggjorde» Guds 
ord om «Jomfrufødsel» og «Jesu legemlige Opstandelse» , og sa 
at disse bare var rester igjen fra en faren tid, og kunne derfor 
ikke i bokstavelig forstand gj elde for det moderne mennesket. 
Men dermed omtolket han Guds under, Kristi guddom og Kristi 
stedfortredende soning. Dette var rasjonalisme av den reneste 
varen. Den 2 1 .  j anuar behandlet styret en skrivelse fra menig
hetslemmer i Sandviken om «ad Lovens vei at faa presten Carl 
Konow fjernet fra sin stilling som Præst i Menigheden. Det be
sluttedes ved særski l t  Skrivelse at give dette sin Anbefaling. Til 
at forfalte en saadan Skrivelse valgtes Johs. Tvedt, Provst Han
steen, H. P. Sæverud og C. Beyer-Olsen. Skrivelsen (som ligger 
i kirkedepartementets arkiv) er undertegnet av Johs. Tvedt p. t. 
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Farmand) og C. Beyer-Olsen (p. t. sekretær) og anbefalt av stifts
prost Hansteen. Skrivelsen fremhever meget sterkt Konows men
neskelige gode egenskaper, men den ber meget bestemt om at 
han må fjern es fra sitt embete på grunn av hans theologi og for
kynnelse. 

Den 31. august vedtok styret å holde altergang i en ( det sies 
ikke hvilken) av byens kirker for indremisjonens medlemmer. 
Den ble holdt «en Søndag eftermiddag. Flere hundrede deltog 
og Stunden var velsignet.» 

Ellers klages det meget over økonomien. Den 16. desember 
1 908 måtte siyret legge frem for årsmøtet et regnskap på hele 
kr. 1698,44 i underskudd. Det var mange penger i de dager. 

Mest forundring vakte selve valget. Enda ingen av de 6 ut
tredende medlemmer hadde frasagt seg gjenvalg til styret og 
enda Frønsdal ikke var foreslått av styret, ble han valgt av års
møtet med 133 stemmer. Den 21. desember ble han igjen valgt 
til formann for Bergens Indremisjon, og den plassen hadde han 
til sin død. 

I 7 år hadde Bergens Indremisjon hatt en indre strid som var 
ytterst alvorlig både for den pågående vekkelsen og for organi
sasjonen som helhet, striden mellom de konservative og de radi
kale. Stiftsprovst Hansteen ble valgt inn i styret 1907, men sto 
bare den ene 2-års-perioden. Han møtte sjelden på styremøtene. 
Da han gikk ut ved årsmøtet 1909, var kontakten brudt for godt 
mellom Bergens Indremisjon og Bergens geistlighet. Johs. Tvedt 
gikk ut av styret i 1910. Og dermed hadde den radikale «linjen» 
seiret. 

FLØENS INDREMISJON 

Før 1906 var det en eldre forening på Landås. Indremisjons
venner i Årstad tenkte seg at denne foreningen skulle utvide sitt 
område til Fløen. Men det ønsket ikke Landåsforeningen. Derfor 
bestemte en seg for å danne en ny forening, Fløens indremisjons
forening. Det var i 1906. Og den fikk 26 medlemmer. 

Den fikk holde møtene i Fløens avholdslokaler, en gang i blant 
hos private. Sjelden har en forening arbeidet under så vanskelige 
forhold. Indremisjonens vekst og trivsel er helt avhengig av til-
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Arstad indremisjons styre 1963 . 

1 .  rekke : Alfred l\IjØs, kasserer, Fridtjof Ludvigsen, formann. 
2. rekke : Arne B .  Kringstad, Kåre Kobbeltvedt, Per Hope.

gangen på nye medlemmer. Og disse kommer ved vekkelser, ved 
ungdomsarbeid eller ved tilfeldige anledninger. Det var dette 
som lot vente på seg for Fløens vedkommende. Det kom tider 
hvor interessen for møtene var så liten, at en var sterkt fristet 
til å legge arbeidet ned. 

Men Fløens indremisjon hadde en drivende kraft, inspektør 
Ole Sundal. Han ble født i Kinns prestegjeld 1863 og kom til 
Bergen 188 7. Fra 1904 var han inspektør ved Møllendals asyl. 
Med en utrettelig iver red han krisetidene over. Han fikk alltid 
noen med seg til å fortsette. 

I 19 1 3  fant de det leide lokalet for lite. De hadde lyst å starte 
en søndagsskole, og til det egnet lokalet seg ikke. Den 30. april 
tok de beslutningen om å begynne en innsamling til eget lokale. 
Denne oppgaven, å reise eget lokale, virket inspirerende og sam
lende på medlemmene. I 1915 ble det dannet en kvinneforening 
som skulle skaffe midler til det nye bedehuset. Den viste et ene
stående innsamlingsarbeid. 
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Offisielt har Fløens Indremisjon (fra 1935 Årstad Indremisjon) 
ikke vært tilsluttet Bergens Indremisjon. Som underavdeling står 
den helt selvstendig. Det er likevel Bergens Indremisjon som i 
alle år - i det store og hele - har holdt arbeidet oppe. 

ARST AD BEDEHUS 

På styremøte den 30. april 1 913 besluttet styret for indre
misjonsforeningen i Fløen å gå i gang med innsamling til et nytt 
bedehus. Den første utlodningen ble holdt i november samme år, 
og ga 900 kroner. 

Det ble besluttet å søke Bergens kommune om gratis tomt på 
den såkalte Markusplassen. Denne søknaden ble innvilget, men 
på den betingelsen at Haukeland Sykehus ikke hadde bruk for 
tomten. Da det så viste seg at Sykehuset hadde måttet bruke den, 
fikk indremisjonen tomt i det gamle sandtaket i Møllendals
bakken. 

Årstad bedehus. 
Innviet 27. november 1932. 
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I 1932 vågde en å sette byggearbeidet i gang. Den 8. mars ble 
grunnarbeidet påbegynt. Alt den 27 .november samme år ble 
huset vigslet av biskop Andreas Fleischer. Det kostet med inven
tar 59 000 kroner. Salen med galleri har 354 sitteplasser, småsalen 
i kjelleren har 76. 

Navnet Fløens Indremisjonsforening passet ikke lenger. Der
for ble navnet i 1935 forandret til Årstad Indremisjon. Her ble 
en godt utbygd virksomhet med hovedforening, ungdomsforening, 
yngres avdeling, søndagsskole, musikkforening, kvinneforening 
osv. Flere ledere har gjort et godt arbeid i Fløen og Årstad Indre
misjon. Fremst har snekkermester Hans Hansen (t 1918) og in
spektør Ole Sundal (t l 946) vært. Særlig minnes Sundals enestå
ende arbeidstroskap. I ca. 40 år ga han tid og krefter til denne 
gjerningen. Den trauste kristenskikkelsen ble en far og en leder 
av den gode gamle skolen. 

Årstad har ikke alltid arbeidet lett. Men den har hatt en indre 
venneflokk som har tjent Herren med glede. 

BERGENS INDREMISJONS REDNINGSARBEID 

Bergens Indremisjon har alltid satt forkynnerkallet som num
mer en. Men den har også hatt et åpent sinn for barmhjertighets
arbeidet. I sitt arbeid kom indremisjonens menn og kvinner i kon
takt med alle slags mennesker, syke, forkomne, hjemløse, arbeids
sky, drikkfeldige, usedelige - både kvinner og menn. Slik var 
det at tanken om redningsarbeidet kom opp. 

Den 20. september 1904 ble det sammenkalt et møte på fabrikk
eier T. H. Kleivdals kontor i Jansengården - om å opprette et 
redningsarbeid blant falne og forkomne menn. Det ble valgt en 
komite med Kleivdal som formann til å ta seg av dette. De fikk 
leie et tidligere sjapp-lokale i Hollendergt. 12, der de hadde mø
ter onsdag og søndag kveld. Hollendergaten var den gang rikelig 
forsynt med uhumske steder og personer. Alt samme høst kom 
tanken opp om å få et hjem for menn, og å legge redningsarbei
det inn under Bergens Indremisjon. Den 2 7. sept. 1905 på et stort 
medlemsmøte i Misjonshuset, ble dette bestemt : «Arbeidet legges 
på indremisjonens grunnlag og har som oppgave : Å vinne falne 
og forkomne mennesker for Kristus og samfundet. Å søke med-
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Den fØrste komite for Redningsarbeidet : 

Sittende : Frk. Knudsen, frk. Monsen, T. H. Kleivdal, s. Oline Skodje, 
frk. Henriksen. 

Stående : Magnus Breistein, diakon Stokke, Peter Hestad, diakon Rånes, 
Johannessen. 

mennesker bevarte for fristelser og fall. - Med dette arbeide 
for øye antar styret for Bergens Indremisjon en eller flere dertil 
skikkede arbeidere , helst særskilt for menn og særskilt for 
kvinner - -.» T. H. Kleivdal ble formann, fengselsprest Fred. 
Klaveness ble sekretær. Tanken om et mannshjem ble realisert 
idet Sparebanksgt. 4 b l e  leiet og innredet med diakon K. Rånes 
som bestyrer. Senere flyttet de til Nygård. Den 27. januar 1 907 
ble redningshjemmet vigslet av Bjørgvin biskop; - vel mer en 
v igsel over arbeidet enn ovex huset, - for arbeidet var jo .i 
g-runnen på flyttefot.
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Mannshjemmet 

I 1 9 1 1 kjøpte de Hollendergt. 15 for den rimelige prisen av 
30.000 kroner. Denne eiendommen hadde hatt en tvilsom losji
og spiseforretning·, som gikk under navnet «Folkehotellet Fram». 
1 september ble det vigslet av Bjørgvin biskop i overvær av en 

Indremisjonshjemmet, 
Holiendcrgaten 15 .  

InnkjØpt i 1 9 1 1  og  innviet 
i september s. å. 

stor forsamling, med repre
sentanter fra bystyret i spis
sen. Dansesalen ble tatt til 
møtesal og spiseforretning, 
kjelleren til skraphandel og 
brenselsforretning, ellers ble 
det grei plass til verksted. 
Ellers ble det god plass for 
slike de kunne ta seg bedre av 
og skaffe et hjem. 

Det er en kjent sak at dette 
slags arbeid er uhyre vanske
lig. I selve navnet : «Red
ningsarbeidet» er både van
skene og målet uttrykt. Sjeler 
skal frelses, menneskeliv skal 
reddes. Det er ikke mindre 
enn vrak som skal reddes og 
settes i stand. V el har det 
vært mange nederlag i red
ningsarbeidets arbeid. Men 
det har også hatt den glede å 
melde om seire. Mange mid
ler er tatt i bruk. 

Det sier seg selv at hjemmet har måttet ofre store summer for 
å hjelpe. - Hver 1 4. dag - i vinter-halvåret og stundom oftere 
har det vært en festlig tilstelning for de mest forkomne fra gaten. 
Da har der møtt fram så mange som kunne tas imot - 125 til 
1 30 hver gang-. Der er blitt talt, vitnet, sunget og bedt - bare 
evighetens dag vil åpenbare hva frukter det bærer. 

Disse møter har for det meste vært båret av frivillige krefter 
- både tale, musikk og sang. Til bespisningen har de hatt bidrag
av bykassen.
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Vernehjemmet «Fredly», Klosteret 1 2. 
InnkjØpt i 1907 og i nnviet i desember samme år. 

Men indremisjonens menn og kvinner har tatt de tyngste tak -
ikke minst den arbeidende kvinneforening. De har vært like tro
faste i oppgang som i nedgang. 

Kvinnehjemmet 

Samtidig med opprettelsen av et redningshjem for menn, kom 
tanken også opp om et lignende hjem for kvinner. At arbeidet 
var likeså nødvendig for disse, var alle klar over, selv om der 
var et hjem som sedelighetsforeningen hadde i gang - «Hjem 
og nattely» - ble det kalt for. 

I styremøte 3. juni 1907 ble det referert en skrivelse fra sede
lighetsforeningen som gikk ut på, at indremisjonen kunne få 
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overta «Nattely» på nærmere betingelser. I skrivelsen fremhold
tes det, at arbeidet blant kvinner trenger et hjem hvis det skal 
lykkes. Indremisjonen skulle få alt innbo uten vederlag. «Nattely» 
hadde støtte av kommunen. 

Styret vedtok betingelsene, og besluttet å opprette et rednings
hj em for kvinner, samt leie det gamle diakonissehjem, Klostret 12, 
som nå skulle fraflyttes. Der ble nedsatt en komite til å ordne 
med dette, men da eiendommen ikke var til leie, men til salgs -
så ga de et bud og fikk tilslaget for 24 050,00 kroner. - Styret 
var så sikker på folkemeningen, at det ikke la saken fram på et 
folkemøte som det pleide gjøre, når noe nytt skulle settes i gang. 
Vi finner det derfor rimelig at styret i sin årsmelding sier - «at 
det kanskje for noen hver kan synes forhastet å gå i gang så 
snart med et såpass stort foretagende; men det er den skrikende 
nød som tvinger det frem, og som har fått oss til å ta dette 
store løft». 

Den 15 .oktober ble det nye hjem åpnet, og kvinnene fra «Hjem 
og nattely» ble overflyttet. Den offentlige innvielse skjedde først 
i desember samme år, hvor også byens autoriteter var til stede. 

Den første husmor eller styrerinne var frk. Henriksen. Det 
første år var der i alt 62 kvinner i alderen 1 5-50 år. I vinter
halvåret var der 22. Når vi så tenker på at de som kom inn der 
var henfalne til drikk og gatetrafikk, så forstår vi hvor nødven
dig arbeidet var for å redde hva reddes kunne. 

Også dette hjem har måttet hjelpe seg selv så langt som mu
lig. På hjemmet er der systue, vask- og strykeri. De har også et 
utsalg av ferdige arbeider. - Den beste støtte er derfor å gi 
dem arbeide, og kjøpe deres arbeider. 

Men redningsarbeidet både for menn og kvinner har også sine 
utearbeidere. Det er dem som går ut på gater og streder, og sø
ker å overtale disse som ferdes der til å slutte med sitt gamle 
liv og vende om. Og i bakhånden har de innbydelsen til hjem
mene - uten dette ville det være så liten mening i det hele. Og 
så er det husbesøkene, - forbindelsen søkes opprettholdt. -

Muligens noen vil spørre hvor de kommer fra alle disse som 
år ut og år inn kommer inn på disse hjem i en vedholdende 
strøm, som ikke synes å ville avta ? 

Til det er å svare - at de kommer fra byer og bygder - fra 
Tromsø i nord til Kristiansand i syd - selv om Bergen skaffer 
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Styret for Vernehjemmet «Freclly» 1963 : 

I .  rekke : Simon Selvik, formann, Petra Kopperdal, bestyrerinne, 
Trygve Hopsclal, sekretær. 

2. rekke : Eclith Christensen, BjØrg Samset, Klara Tvedt.

de fleste, når et enkelt sted tas i betraktning. Men ellers har det 
forekommet at der har vært folk også fra andre land - helt fra 
Tyskland. 

Årsakene til at de kom inn på denne vei er nok mange, men 
hovedgrunnene er drikk og lediggang. Det ble derfor nokså snatt 
stiftet en avholdsforening - for disse hjem; for totalt avhold 
er den første betingelse for at arbeidet skal lykkes. 

Det er de som har vært styrer, styrerinne og betjening, og ko
miteen, som har båret den tyngste byrde til enhver tid. Vi 
minnes frk. doktor Thyvold som var kvinnehjemmets lege 
gratis i mange år, T. H. Kleivdal som var den første formann og 
vel også drivkraften for å få hjemmene opprettet, likeså frk. 
Gudny Beyer, fru Margrethe Lavi k , P. Hestad, Ragnvald 
Hannevik, Johan Aksdal og mange, mange andre, som vi må gå 
forbi uten å nevne deres navn. Men Herren vet om dem alle. 

De som har vært styrere på maunshjemrnel er K. Rånes,  
K. Karstad, Sigve Espeland, Ingv. Ueland, Bernt Skåra, Martin
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Lind, P. K. Fostervold og Georg Schetne. Et par år var hjemmet 
uten egentlig styrer, da var det frk. Olufine Bakke med vakt
mester Mathias Ålen som styrte det. 

På kvinnehjemmet har bestyrerinnene vært frk. Henriksen, 
frk. Andrea Møll, Oline Skodje, Brita Toft og Ragnh. Sætherdal. 

Som vi ser har menn og kvinner skiftet, - men tjenesten 
vedblir. 

DEN TREDJE STORE VEKKELSEN 

Didrik Andersen og Bernhard Johannessen 

Didrik Andersen 

Didrik Andersen ble født den 13. mars 1871 på Kvanvik ved 
Flekkefjord. Alt i ung alder ble han omvendt til et bevisst tros
liv. Metodistene hadde mye virksomhet i de dager i Flekkefjord 
og omegn. På deres møter likte han seg best. Rett nok var beste
moren noe skeptisk mot metodistene. Men da hun så Didriks nye 
liv, sa hun : «Det har nok mindre å bety hvor man blir omvendt, 
bare man blir omvendt.» 

Etter en tid til sjøs, gikk han i land i Amerika. Han ble med
lem av en kristelig forening blant svenske metodister. Enda han 
ikke var gått over til metodistkirken, ble han ungdomsforeningens 
formann, bare 19 år gammel. En gammel metodistprest var gre
pet av hans vitnesbyrd og sa : «Tror ikke bror Andersen at Gud 
har kalt ham til forkynner ?» Spørsmålet ga ham ikke ro. Men 
han ble 25 år før han var overbevist om Guds kall. 

For å dyktiggjøre seg til denne store oppgaven studerte han 
ved Chicago theol. Seminary, en vinter ved Moody Bibelinstitutt 
og så et år ved Simpsons Bibelskole, New York. 

Han ble nå forstander ved flere Evangeliske Fri-menigheter i 
U.S.A. Men den lengste tiden og den beste arbeidskraften brukte 
han i Gudsrikes gjerning hjemme i Norge. 

Tor Frønsdal møtte Didrik Andersen i 1909 ved Broderringens 
årsmøte som da ble holdt på Voss. Han fremmet et kall for sty
ret i Bergens Indremisjon. Den 16. februar 1910 begynte Didrik 
Andersen i Bergen. Det ble en rik opplevelse både for indremi
sjonen og for ham. 
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Det første møtet hadde han i Misjonshuset. Der var lite folk, 
men der var to kvinner som ba om forbønn. Neste møte var i 
Betlehem. Der var flere folk, men slett ikke fullt hus. Siden økte 
det for hvert møte, og en uke etter var Betlehem for liten. Det 
hendte flere ganger at Ander-
sen først talte til folket utenfor 
Betlehem, og så inne. 

Frønsdal kalte nå styret sam
men med Andersen til rådslag
ning om hva de skulle gjøre 
for å skaffe hus til folkemas
sen. Andersen ville søke Kirke
tilsynet om bruk av kirkene. 
Frønsdal mente at det ville 
møte kirkelig motstand. Det ble 
til at Andersen skulle snakke 
med Anton Meyer, sokneprest 
til Nykirken. Meyer hadde inn
vendinger mot Andersens et
termøter, men fant ikke noe å 

Didrik A ndersen 

si på hans forkynnelse. Derfor møtte ikke Andersen noen motstand 
der. Og Meyer utvirket at kirkene ble åpnet. Nå holdt han bibel
timer i alle byens kirker - i tre måneder - (i Korskirken, Ny
kirken, Domkirken, Johanneskirken og Sandvikskirken) ved siden 
av vekkelsesmøtene i Betlehem. Ellers holdt han en rekke frilufts-
møter, mest utenfor Betlehem. 

Didrik Andersens forkynnelse var båret av en sterk vilje til 
sjeles frelse. Helt til det siste, da han lå merket av sykdom, var 
dette hans store interesse. «Det er vanskelig å gjøre meg fortro
lig med at jeg er blitt så gammel, at jeg ikke lenger kan reise 
omkring og forkynne Guds Ord. Jeg ville så gjerne enda en gang 
ha vært med og vunnet noen sjeler for Jesus.» I all sin forkyn
nelse var han ellers evangelisten, som la sterk vekt på evange
liets kjerne, Kristus for oss. Personlig var han alltid enkel og 
ukunstlet, han hadde noe traust over seg, som virket umiddelbart 
tillitsvekkende. Slik var også hans forkynnelse, tillitsvekkende, 
enkel og klar, betydelig illustrerende, med trekk fra hverdags
livet. En kan vel ikke si at hans forkynnelse var dyp eller lødig. 
Men den var praktisk og den var sterkt forankret i Guds Ord. 
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Han hadde «en særlig evne til å tale til bekymrede». Her var 
var han nettopp en stor sjelesørger for bekymret ungdom, som 
han lett fikk i tale. 

To moment spilte hovedrollen for ham i hans kristne livssyn. 
For det første gjalt det Bibelens inspirasjon. Han var fullstendig 
gammelfundamentalist med et avgjort syn for verbalinspirasjon. 
Dette virket inn - ikke bare i hans forkynnelse, men i hans 
kristenferd og kristenkamp. Noen mening om aktuelle spørsmål, 
utenom Guds Ords mening, fantes ikke for ham. Og han mente 
at de troende, også lederne, kjempet for lite for å bevare en full 
og hel Bibel. For det andre gjalt det kjærligheten til «alt Guds 
folk», og med det mente han avgjorte kristne på Guds Ords 
grunn. Han var ingen partijæger, heller ingen organisasjonsrytter. 
Han virket i indremisjonen overalt i landet der de kalte ham. 
Først i 1929 sluttet han seg formelt til Den Evangelisk Lutherske 
Frikirke. 

Bernhard Johannessen 

Noe helt nytt i Bergens Indremisjon var dette at taleren hadde 
sanger med seg. Den ellers så kjente taler og sanger, Abraham 

Bernhard Johannessen 

Thompson, var med Didrik 
Andersen det første halve året. 
Han var en flink solosanger, 
han holdt spesielle barnemøter, 
han lærte barna og de nyvakte 
de nye sangene og var ellers til 
stor hjelp og velsignelse i ar
beidet. 

Sommeren 1 910 talte An
dreas Lavik ved et vennestevne 
i Haugesund. Der sang den ny
bakte diakonen, Bernhard Jo
hannessen, og Lavik ble sterkt 
grepet av sangen. I samtalen 
etter festen skjønte Lavik at 
Johannessen ønsket et arbeid, 

der han kunne kombinere diakongjerningen med sangevangelist
gjerningen. Den 18. juli skrev Lavik til styret i Bergens Indre-
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mis Jon, og den 29 . august ble Johannessen kalt som diakon og 
sanger. Han ble fast arbeider her til slutten av 1912. Og siden 
har han besøkt Bergens Indremisjon med jevne mellomrom i 
nærpå femti år. Johannessen har lagt ned et betydelig arbeid i 
denne byen, mest de første årene naturligvis. 

Didrik Andersen og Bernhard Johannessen ble venner for li
vet. De utfylte hverandre på en fortreffelig måte. Hele turneer 
hadde de sammen over hele landet. 

Andersens vekkelsesbetonte forkynnelse og Johannessens inspi
rerende sang ga utløsning for det som gjærte i forsamlingene i 
Bergen. Vekkelsen fortsatte og grep mer og mer om seg. Mange 
mennesker, for det meste ungdom, helt ned til konfirmasjons
alderen og stundom under den, fikk et åndelig gjennombrudd. 
Andersen forsto å engasjere de unge nyomvendte i selve arbei
det. Til å begynne med prøvde han å holde rede på alle de men
nesker som bekjente at de var blitt omvendt. I april måned 1910 
var han kommet til 1000 menn og kvinner. Siden ble det så 
mange at han sluttet å holde tall på dem. 

BERGENS INDREMISJONS UNGDOMSFORENING 

Under vekkelsen ved Lunde og Modalsli stiftet de unge to 
foreninger, en for kvinner og en for menn. De unge kvinners 
forening fikk navnet «Søsterringen». Den fikk en overmåte stor 
tilslutning med et medlemstall på ca. 400. «Dens oppgave er å 
bevare, rettlede og styrke nyomvendte kvinner og føre dem frem
ad i kristenlivet, samt gi dem et sted hvor de kan føle seg 
hjemme.» Ringen tilhørte Bergens Indremisjon, og ble ledet av 
Margrethe Lavik. 

De « Unge Menns Kristelige Forening» ble ikke tilsluttet Ber
gens Indremisjon. Men det ble drevet en del «forhandlinger» om 
å slutte seg til, uten at dette førte fram. 

Bergens Indremisjons styre overveide da å starte en ungdoms
forening for kvinner og menn samlet. Den 9. sept. 1907 ble den 
første komiteen nedsatt, og dens forslag lagt fram for styret den 
7. oktober samme år. Men saken ble utsatt. Den 10. januar 1910
«besluttedes enstemmig at der søges oprettet en ungdomsforening
inden indremissionen og at i denne forening optages baade kvin-
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delige og mandlige medlemmer». Den 28. februar ble statuttene 
vedtatt i styret, og den 7. mars vedtatt på medlemsmøte for hele 
indremisjonen. Bare troende ungdom kunne bli medlemmer. 

Den egentlige stiftelsesdag er den 6. mars 1907. Da kom ca. 
80 ungdommer sammen og vedtok å starte ungdomsforening etter 
de lover som var utarbeidd. Magnus Breistein ble valgt til for
mann. Han var nettopp innvalgt i styret for Bergens Indremisjon. 

Foreningen fikk usedvanlig stor tilslutning. «Søsterringen» gikk 
nå inn og medlemmene gikk over i ungdomsforeningen. Indre
misjonen sto midt oppe i den store vekkelsen ved Didrik Ander
sen, der særlig mange unge kom med. De fikk et åndelig hjem. 
En søndag ettermiddag ble 100 nye medlemmer inntegnet. Før 
året var omme hadde ungdomsforeningen ca. 500 medlemmer. 
Etter tre år hele 700. Ja, et år var der over 1000. Forenings
messig skulle den naturligvis arbeide til fordel for Bergens Indre
misjon. Men snart tok den også ytremisjonen som delvis oppgave, 
særlig ved innsamlinger til Det Norske Misjonsselskap, Kinafor
bundet og Santalmisjonen. Ellers arbeidet foreningen gjennom en 
rekke komiteer : Besøkelseskomiteen, Barmhj ertighetskomiteen, 
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(Billedet er tatt 1 950.) 

I . rekke : Ovidia Olsen, Mathilde Lavik (fru LØtvedt).
2. rekke : Gustav Nygårcl, Magnus Breistein, formann,

John Andersen (Lygre) . 



Styret for Ungdomsforeningen 1963. 

l. rekke : Aud Oppedal, sekretær, Margot Espeland, kasserer, Bjørg Samset.
2. rekke : Oddmund BildØy, Arne Hansen, formann, Bjarne Heggernes,

indremisj. repr., Gjert Reksten, nestformann. 

Traktatkomiteen, Korrespondansekomiteen o.s.v. Den fikk sitt 
håndskrevne blad «Ungdomstanker» . Alt i 1 9 1 1 fikk den sitt 
sangkor, og på samme tid en musikkforening som siden gikk over 
til «Damekoret» . 

Etter initiativ av formannen, Magnus Breistein, gjorde forenin
gen opptaket til det første ungdomsstevne for alle indremisjonens 

ungdomsforeninger i landet. Det ble holdt i Bergen den 1 1 .  og 
12 .  j uni 19 1 1 .  Der var tilslutning bl. a. fra Halden, Fredrikstad 
og Stavanger. Senere ble disse stevnene årvisse : Fredrikstad 
1 91 2, Bergen 1 9 1 3  o.s .v. ,  fordelt på landets større byer (Oslo 
192 1 ) .  Men etter stevnet i Trondheim 1 924 ble fellesskapet opp
løst, for nå tok organisasj onene stevnene i egne hender, med 
landsungdomsstevne for Det Vestlandske Indremisjonsforbund og 
Indremisjonsselskapet hver for seg. 

Ungdomsforeningen har gjort en usedvanlig stor innsats både 
for den kristne ungdom og for Bergens Indremisjon. I alle år har 
den øvd sin velsignelsesrike innflytelse på virksomheten. 
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BERGENS INDREMISJONS SANGKOR 

Den tredje store vekkelsen som Bergens Indremisjon fikk opp
leve, ble også en sangens vekkelse. Foreningen har vel aldri hatt 
mer sang, så mye forløst og glad sang, som nettopp da og tiden 
som fulgte. 

Sangkoret 

Den kristne ungdommen som hadde sluttet seg· til ungdoms
foreningen, var en sangens ungdom. Under vekkelsen hadde de 
sett hvilken god oppgave sangen kan ha i selve evangeliseringen. 

De var selv tent i brann og følte trang til aktivisering på san
gens område. 

Den 21 .  sept. 1 9 1 1 ble sangkoret stiftet i Betlehems småsal. 
Den første formann var kjøpmann Johan Aksdal, den første diri
genten var Sigv. Halås, den første sangen var «Å fikk j eg kun 

Bergens Indremisjons Sangkor. 

1 .  rekke : Inga Heggernes, Ingeborg Yddal, Liv Ljosnes, Ruth Skurtveit. 
Margit Olsen, Hjørdis Jensen, Åshild Våge, Solveig Pettersen. 

2. rekke : Ruth Christensen, Johanne Sunde, Margrethe Brat taule,
Anna Olsen, Anna Karstad, Hansine Hermansen, Helga Langeland,

Anny Eide, Jorunn Aadland. 

3 .  rekke : Laura Ulvedal, Borgny Rossland, Gustav S torebø, Alfred Rude 
Bjørke, Olav Jv[adsen, Peder Henanger, dirigent, Jakob Fosse, formann,

Nic. Jensen, Selma Rognsvåg, Marie Langeland. 

4 .  rekke : Arne Hauglum, Andreas Berg, Sverre Eliassen, Asmund Villanger,
Bjarne Heggernes, Mons Heggernes, Jakob Austrheim. 
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være den minste kvist», den første offentlige fremførelsen var 
l .  nyttrsdag 1 9 1 2  ved ungdomsforeningens j ulefest i Betlehem,
med 900 mennesker.

Sangkoret har for Bergens Indremisjon vært en kilde til vel
signelse. I alle år har det deltatt meget i arbeidet. Det har sun
get i indremisjonens forskjellige lokaler og mange andre steder 
i byen, på Haukeland sykehus, Diakonisseklinikken, Pleiestiftel
sen, forskjellige gamlehjem o.s .v. Det har besøkt en rekke steder 
over hele Vestlandet, og det har selv hatt sine årlige «utflukter» . 
En stor innsats har det gjort ved Bergens Indremisjons landturer 
som begynte i 1 9 1 1 .  Hvert eneste år har det deltatt på 60-70 
steder. 

Det er særmerkt for sangkoret at det i seg selv har hatt en god 
ånd. Medlemmene har pleiet de helliges samfunn på en god 
måte. Dette har spesielt gitt seg utslag i de rike årsmøtesamvær 
som de har hatt. 

Siden 1 9 1 1 har koret naturligvis hatt flere formenn og diri
genter. Spesielt må nevnes kjøpmann Johan Aksdal, formann i 
9 år, bankkasserer Erik Mæland formann i 1 4  år, kjøpmann 
Kristian 0. Bouge formann i 26 år og hovedbokholder Johs. 
Anthun dirigent i hele 25 år. Disse menn har ved sin trofaste og 
inspirerende innsats betydd utellende meget for koret. 

Brødrene M ansen 

Da vekkelsen i 1 9 1 1 også kom til Solheimsviken, ble også brød
rene Malvin og John Monsen omvendt. De var begge dyktige 
sangere, og vi et nå sin gave i Herrens tjeneste. I 40 år har de 
sammen sunget evangeliet for mengder av mennesker på mange 
steder fortrinsvis ved indremisjonsmøter og - stevner i Bergen, på 
Vestlandet, j a  mange steder i hele Syd-Norge. De har deltatt 
flere ganger ved arrangements i Sverige og Danmark. Overalt 
har de vært skattet som sangere. 

Pietisten 

John Monsen kom med tanken om å danne et mannskor, for 
oppbyggelig sang. Koret ble for en del dannet av mannsstemmer 
fra Solheimsvikens sangforening som igjen sto tilknyttet Sol
heimsvikens indremisjon. Til å begynne med het koret derfor 
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Solheimsvikens mannskor. Den første dirigenten var lærer Olav 
Vikøren og den første opptreden ble i Årstad kirke. En gang de 
sang ved et større møte på Voss, spurte noen hva navn denne 
kvartetten hadde. Men sant å si hadde de ikke noe tilfredsstil
lende navn, syntes de. «Da skal I kalle det «Pietisten»» ,  sa ved
kommende. Og det ble så det offisielle navnet de tok. «Pietisten» 
var en lang årrekke det mest skattede kristne mannskor på Vest
landet. 

Bergens Indremisjon har alltid satt sangen høyt på sine møter. 
Så snart byen fikk skikkede kor som også kunne synge åndelige 
salmer og sanger, ble de invitert til møter i indremisjonen. I 1898 
melder de om Stigums kor, Stabels kor Sandvikens kor og Nye 
totalforenings sangkor, som hadde deltatt. Mindre kor hadde de 
også selv hatt. Men noen fast ordning med sangkor som de selv 
hadde og kunne regne med, hadde de ikke hatt før nå. 

I 1911 fikk Betlehem nytt orgel. Det betydde et stort framskritt 
for møtesangen. 

KONTAKTEN MELLOM HOVEDFORENINGEN 
OG LOKALFORENINGENE 

Årene etter den tredje store vekkelsen var en rik tid for Ber
gens Indremisjon. Møtene hadde store samlinger. Sangen sto 
høyt. Vitnetrangen var god. Og det var i det hele meget å glede 
seg over. 

Sommeren 1914 brøt den første verdenskrigen ut. Det kom 
som et sjokk på al le. Men snart viste det seg mer normale for
hold igjen - foreløpig - for den kristelige virksomheten. Like
vel skjønte Frønsdal at tidene ville bli vanskelige. Høsten 1914 
og vinteren 1 9  L 5  talte han ofte med predikantene og 
medarbeiderne om hvorledes de best kunne møte en hisetid, 
kanskje med krig for vårt eget land. Og Bergen lå spesielt 
utsatt. Høsten 1 9 1 5  sto det klart for ham, at det første som nå 
måtte gjøres, var å styrke det indre samholdet og samordne alle 
krefter så godt som mulig. 

Søndag den 12. desember 1915 hadde Bergens Indremisjons 
styre et «kombinert» møte for styrene i de inclremisjonsforenin
gene som arbeidet i tilslutning til Bergens Indremisjon. Dette 
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gjaldt Alvøen, Askøen, Fana, Fløen (Årstad), Hop, Laksevåg, Ny
gård og Solheimsviken, i alt 45 deltakere. 

Kl. 9,30 møttes de i Betlehems småsal til smørbrød og kaffe. 
Så ønsket Frønsdal deltakerne velkommen med Guds Ord og 
bønn. Kl. 10,30 Offentlig oppbyggelse i Betlehem. Kl. 12 nytt 
lukket møte, der Andreas Lavik talte : «Indremisjonens forhold 
til de øvrige frivillige kristelige virksomheter.» Etter foredraget 
hadde de en «fruktbringende» samtale. Kl. 2,30 var det felles
middag på Misjonshotellet. Kl. 4 fortsatte møtet med samtale 
over det tidligere emnet. Kl. 5 holdt Frønsdal foredrag om « Ven
nebesøk». Han nevnte først hvilken betydning disse hadde fra 
Hans Nielsen Hauges dager. Så foreslo han at man nå skulle 
jevnlig møte hverandre og utveksle tanker om arbeidet, samt 
holde offentlig oppbyggelse ved vennene. Dette ville alle gå inn 
for. Etter at man så hadde spist aftens, ble dagens rike og mek
tige samvær avsluttet med bønnemøte. Slike møter er det holdt 
forholdsvis mange av i årenes løp. Det viser den gode åndelige 
kontakt der alltid har vært mellom hovedforeningen og lokal
foreningene. 

De vekkelsene som i mange år hadde gått over hovedforenin
gen virket inspirerende på lokalforeningene. De arbeidet godt 
alle sammen. 

Laksevåg indremisjon bygde ut foreningsvirksomheten, med 
kvinneforening (1915), Ungdomsforening (1916) og fattigpleie 
(1918). 

Sandvikens indremisjon ble stiftet i 1915 etter henstilling fra 
Bergens Indremisjon. I 35 år var der drevet et godt indremisjons
arbeid. Men det var ikke organisert før nå. Den nye foreningen 
meldte seg inn i Bergens Indremisjon (21/2 191 6) ,  dog med den 
bestemmelse at innmeldelsen må fornyes hvert år. 

Solheimsvikens indremisjon hadde hatt en rik vekkelsestid og 
drev et allsidig arbeid både for barn, unge og eldre. Den 29. nov. 
1915 ble det besluttet å ha møter i Solheimsvikens bedehus søn
dag formiddag. 

For å greie de mange kravene om forkynnere, måtte Bergens 
Indremisjon til en hver tid ha mange predikanter. Særlig merker 
vi oss den innsats bibelkvinnene gjorde i disse årene, særlig Dina 
Pedersen, Ovidia Olsen, Agnes Mæhle, Ragnhild Vaagenæs og 
Jenny Hansen. 
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BETLEHEM OG BERGENS-BRANNEN 

Den store brannen i januar 19 16  rammet Bergen forferdelig. 
At dette traff til midt i verdenskrigen, gjorde saken ikke lettere. 
Nå begynte vanskene for Bergens Indremisjon for alvor. Årsmel
dingen 1916 sier : «Krigen, som raser i Europa, har i det siste 
forvoldt mange vansker, nøytralitetstjenesten, dyrtiden, den over
håndtagende materialismen i tørsten etter gull og verdslig vin
ning har hver for seg gjort sitt. Det er liksom alt omstøtes eller 
forandres. Det som hittil har hatt en særskilt innflytelse er bolig
nøden. For Bergens vedkommende har brannen i januar forverret 
saken. I alt dette kav synes det som om vårt land holder på å 
avkristnes. Den moderne teologi, rasjonalismen, velter inn over 
vårt land i nye former, men med det sedvanlige «bort med Kris
tus» .  På andragende fra Bergens Kommune har den norske regje
ring fattet den resolusjon, at forenings- og forsamlingshus kan 
eksproprieres til avhjelpelse av bolignøden. Bergens Kommune 
har benyttet denne rett til å ta samtlige forsamlingshus til bruk 
i dette øyemed. Indremisjonsfolket har protestert og fremholdt at 
foreningshus : teatre, kinematografer og forlystelseshus av et
hvert slag, samt lokaler til materielle og filantropiske gjøremål 
like snart, ja, først bør tas. Nei, indremisjonsfolket er et «godmo
dig folb, de skal tåle alt. . . . . Oppbyggelsesarbeidet har vært 
fortsatt med møter i Logens festsal, i Indremisjonshjemmet og i 
byens kirker . . . . Det som har hatt størst vanskelighet under disse 
forhold, er samholdet mellom medlemmene innen ungdomsfor
eningen og foreningen ellers. Det hele er likesom spredt for alle 
vinder.» 

Likevel prøvde styret å holde alt gående på beste måten. Store 
oppgaver fikk fattigpleien denne tiden. «Fra Hamar mottok vi 
også til utdeling blant trengende brandlidte indremisjonslemmer 
Kr. 1 04,53.» Formannen fikk kr. 1 000,00 på selveste julaften til 
utdeling. Bibelkvinnene og de andre arbeiderne hadde fullt opp 
å gjøre så å si både dag og natt, - for å lindre nøden. 

Betlehem var beslaglagt nesten et år. Dessverre fikk styret at
skillig bråk med Bergens kommune om leien for Betlehem og 
Misjonshuset, både når det gjaldt leiens størrelse og selve ut
betalingen. Lengere tid gikk det før Sandvikens og Solheimsvi
kens bedehus ble frigitt. 
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BIBELSKOLEGARDEN 

Da emissærskolen sluttet i 1 89 1 ,  var det tanken å fortsette. Men 
den store ekspansjonstiden som nå kom, la beslag på alle krefter 
med andre oppgaver. Først i 1 902-03 ble det holdt et kurs med 
Andreas Lavik som styrer. Han styrte også kursene senere. I 1 904 
ble det holdt et på 6 måneder. Et liknende ble holdt 1 9 1 1 -1 2. 
Søkningen var stor. I 1 9 1 4  ble det holdt et kveldskurs for dem 
som bodde i byen og nærmeste omegn .. Nå var spørsmålet mo
dent for å starte en virkelig bibelskole i Bergen. Skolen skulle 
drives av Det Vestlandske Indremisjonsforbund alene, men skole
bygningen skulle reises av Forbundet og Bergens Indremisjon 
sammen. 

Den 20. desember 1 9 1 6  ble det enstemmig besluttet i Bergens 
Indremisjons styre å kjøpe grunnen C. Sundtsgt. 22 sammen med 
Forbundet, og på den oppføre en tidsmessig bygning til bruk for 
Bibelskolen, Sambaandets Trykkeri og Bergens Indremisjons Kafe. 
Der skulle Forbundet også ha sitt hovedsete. 

Mange mente at grunnen var historisk. Hans Nielsen Hauge 
skal ha oppført en saltbod på denne «Altonatomten». Ledere for 
bibelskolebygningen tenkte også på den forretningsmessige betyd
ning en slik sentral plass ville ha. 

I komiteen ble Frønsdal valgt til formann, Ole D. Danielsen til 
varaformann og Gustav Nygård til kasserer. 

Tomtearealet er 545,5 m2
. Bygningen kom på nesten 600 000,00 

kroner, med en halvpart på hver eier. Dette ble såpass tungt løft 
for Forbundet, at Bergens Indremisjon stilte til rådighet en ekstra 
gave på 16.000,00 kroner, og har siden også ytt betydelig støtte. 

Den 28. oktober 1917  ble huset og skolen innviet. Sekretær 
Andreas Lavik åpnet med Salme l l O, 3. Deretter redegjorde 
Frønsdal for bibelskolebygningen. Han sa bl. a. : 

«Som dere vet har min familie og jeg hatt vårt hjem her. Den 
gate som går opp her kalles Altonagate, og i denne gate hadde 
jeg foruten min privatbolig, også min forretning og mine pakk
boder. I 1 90 1  hendte det at der gikk en stor ildebrann i dette 
strøk. Om den ikke var så stor som den der gikk over Bergen 
for et par år siden, så var det dog en hel del som brente ned, 
og blant dette var vårt hjem og vårt arbeidssted. Bergens kom-

169 



C. Sundtsgaten 22.

Bergens Indremisjons kafe i I .  etasje, Sambåndets Trykkeri i 2 .  e tasje, 
Det Vestl. Indremisjonsforbunds administrasjonskontor i 3. etasje og 

Bibelskolen i de to Øverste etasjer. 

mune gjorde den innrømmelse, at de som hadde fått sine huser 
nedbrent skulle få førsteretten på grunnene. Der ble en grunn til
bake som ikke ble bebygget, og den lå på det sted hvor denne 
bibelskolebygning nå er reist og likesom ventet på å bli tatt i 
bruk. Jeg er tilbøyelig til å tro at Gud har lagt denne grunn til
rette nettopp til denne bibelskolebygning. Ti Gud legger tilrette 
det som han vil ha frem . . . .

Til slutt vil jeg oppmuntre mine venner til å bringe Gud en 
takk for hva han har gjort mot oss. Han har gjort store ting og 
vi har grunn til å være glade. Det gode som er kommet over oss 
er fra Herren. 

Jeg vil rette en takk til alle dem som har bidratt til at det er 
kommet så langt med dette foretagende, og som har vært med 
og gitt denne bygning et så vakkert utseende. 

Han sluttet med å nevne Johs. 12 ,  35 : «Vandrer i lyset mens 
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I har lyset, for at mørket ikke skal komme over eder.» Selv i 
vår opplyste tid har det hendt at lyset er blitt tatt fra oss og vi 
har måttet sitte i mørke. Hvor meget værre var det ikke om Gud 
hadde tatt sin lysestake fra oss. Gjennom sitt ord lyser Gud for 
oss, derfor er det så viktig å få komme inn å Guds ord. Når 
vi ser på forholdet i andre land, må vi be Gud at vi må få be
holde lyset. Hensikten med denne bygning er at lyset skulle få 
skinne i blant oss, at vi gjennom Guds ord skulle få fremme Guds 
rike. Måtte alle vi som har arbeidet med denne bygning vandre 
i lyset.» 

Så holdt sokneprest Lindeland vigslingstalen ut fra Salme 
1 1 8, 24. 

FRONTER I AKTIVITET 

Alt i 90-årene var tanken om et kristelig dagblad i Bergen 
fremme. Det ble nedsatt en komite hvor bl. a. dampskipsekspe
ditør 0. Paulsen og T. Frønsdal var med. Men det ble ikke til 
noe den gangen. Helt fra århundreskiftet var planene blitt drøf
tet om et slikt blad i Oslo. Men ingen vågde å ta det avgjørende 
skrittet. Først i 1 9 1 8  ble det alvor i Bergen. Tre menn og deres 
familier gikk i brodden. Kjøpmann Frønsdal, kjøpmann Ole D. 
Danielsen og sekretær Andreas Lavik. Den konstituerende gene
ralforsamlingen satte inn i styret de menn som den visste ville 
kunne bringe saken fram : T. Frønsdal, Andreas Lavik, Ole D. 
Danielsen, Magnus Breistein og Gustav Nygård. Da Lavik døde 
allerede samme år og Frønsdal noen år senere, ble det Ole D .  
Danielsen som kom til å bære Dagen-oppgaven frem gj ennom en 
lang årrekke. Generalforsamlingen kalte til redaktør, den davæ
rende sekretær i Kristelig Pressekontor, cand. jur. Johs. Lavik, 
sønn av sekretær Andreas Lavik. 

Det er med enkelte store menn som med sterke fyr, de lyser 
best på avstand. Slik var det ikke med redaktør Lavik. Også nær 
ved var hans lys sterkt og klart. Hans vita er ganske enkelt. V el 
var han sorenskriverfullmektig i Namdalen og sekretær i Kriste
lig Pressekontor. Men kj ent ble han som redaktør i Dagen, 
«redaktøren» i 33 år. Oppgaven var ikke lett, men han fikk den 
som et kall fra Gud. Han var en høyt utviklet intellektuelt ut
rustet personlighet, med en sylkvass begavelse, en utpreget sans 
for klar og slipt stil i elegant form. Hans penn er blitt kalt «gull-
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pennen» i norsk journalistikk. Den var respektert, beundret, fryk
tet og elsket, av enkelte mer fryktet enn elsket. Han var en uvan
lig sammensetning av demokrat og aristokrat, av pietistisk byg
ning og kulturelt vidsyn. Enten han satt i redaktørstolen eller på 
pianokrakken, ga han uttrykk for det han selv kalte kjernen i 
kristenkulturen : Kristen renhet, kristen harmoni og kristen fri
het. Den liberale theologi og den døde ortodoksi var erkefiender. 
Han hadde en lykkelig begeistring for alt som var ekte, enten 
det gjalt smøret på bordet eller vitnesbyrdet i venneflokken. Han 
hyldet det naturlige, det i seg selv levende, det opprinnelige. 
Derfor hadde han så god kontakt med legmannen. Selv hadde 
han en omfattende viten, særlig innen filosofi, historie og 
theologi. 

Hele tiden (til sin død i 1 952) var han medlem av Bergens 
Indremisjon, og en skattet rådgiver og taler. 

Fra første stund av hevdet «Dagen» det frie ords og den frie 
kritikks rett. I kirkestriden inntok det en uavhengig konservativ 
holdning som de «stridskonservative» ikke var tilfreds med. 
Samtidig gjorde redaksjonen seg upopulær blant de liberale. I 
kirkelige spørsmål hevdet bladet et legmannssyn som ble angre
pet av den folkekirkelige reformbevegelsen. Samtidig holdt det 
en så rommelig kurs i forhold til statskirken, at heller ikke de 
radikale legmenn var tilfreds 

Det avgjørende framstøt for det endelige oppgjøret med den 
liberale theologi ble tatt av professor dr. Ole Hallesby den 
28. august 19 1 9, med det åpne brev til biskop Tandberg. Hele
høsten ble det en hektisk skriving frem og tilbake og en stor virk
somhet for å forberede det store møtet i januar 1920 i Calmeyer
gatens misjonshus i Oslo. Der møtte 950 deputerte fra tjue kriste
lige organisasjoner og landsstyrer.

Fra Bergens Indremisjon møtte : Forretningsfører M. Brei
stein, havnemisjonær H. Githmark, kjøpmann Kristian Rein, 
bygningsfører N. Hoshovde, kjøpmann Johan Aksdal og maler
mester Olai Olsen. 

Møtet varte i tre dager. I virkeligheten betegnet dette stor
møtet kirkestridens kulminasjon. V el, striden fortsatte år etter år 
ofte med stor bitterhet. Men tiden arbeidet ikke lenger for den 
liberale theologi. Den kristne kirken må likevel regne med en 
kamp også mot denslags lære. 
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FRA SALEM CHICAGO TIL BETLEHEM BERGEN 

Sekretær pastor dr. C.  T. Dyrness 

Helt fra 1 890-årene var sekretærspørsmålet oppe. Men styret 
hadde ikke funnet mannen som uten videre pekte seg ut. Noe 
spesielt administrativt problem var det egentlig ikke. Formannen 
i styret hadde greid den oppgaven mer enn tilfredsstillende. Men 
indremisjonen behøvde en sjelesørgerisk leder. Det følte ikke 
minst formannen. Tiden etter krigen hadde ikke vært lett. Byen 
var plaget av sekterisk aktivitet. Helt fram til 1921 måtte års
meldingen sukke : «lndremisjonsvenner løper hit og dit.» Det 
hendte også at indremisjonslemmer gikk over til ikke-lutherske 
frikirkelige forsamlinger. Mens disse urolige bevegelsene var 
under oppseiling, var styret på vakt. Nå ble sekretærspørsmålet 
for al vor aktualisert. 

Den 29. mars 1920 drøftet styret spørsmålet. Stillingen ble 
avertert. Imidlertid var det senere blitt kjent at pastor Dyrness 
fra Chicago kom til Norge. Den 28. juni ble det besluttet å kalle 
ham til sekretær. Svaret kom den 4. oktober, at han skulle ta 
imot fra 1. juli 1921 foreløpig for et år. 

Dyrness er født den 1 2. mars 1 865 i Fjellberg, Sunnhordland. 
Han ble omvendt til Gud i ung alder ved en vekkelse i hjem

C. T. Dyrness 

bygden. Allerede i 1 884 reiste han 
til Amerika og studerte til prest. 

I 1890 ble han kalt som prest 
ved Salem Evangeliske Frikirke i 
Chicago. Første søndag i oktober 
1 908 ble den nye Salemkirken inn
viet. Her kom han til å øve et helt 
livsverk. Menigheten i Salem ble et 
åndelig hjem for store skarer norsk
amerikanere. Hva denne kirken har 
betydd kan ikke måles med men
neskelige mål. 

Fem ganger tok han turer hjem til 
Norge. Det var ment som hviletu
rer, men ble alltid harde forkyn
ner-reiser. I Bergens indremisjon 

1 73 



gjorde han en stor innsats både som forkynner og sjelesørger. 
I sine tidligste år hørte han meget den verdenskjente evange
listen C. H. Moody. Personlig hadde han god kontakt med 
Moody-kirken. Den forkynnelsen som der var, framfor alt den 
bibellærdom de ga, fikk betydning for Dyrness som forkynner og 
bibellærer. V el var han ingen veltalende stor-predikant. Men 
han eide stor åndelig dybde og klar Kristus-sentral livsforståelse. 
Forsoningen, Kristi fullbrakte frelsesverk ble sjelen i budskapet. 
Og dette fikk spesiell betydning i forkynnelsen for de vantro
ende. Den åndelige myndighet ga budskapet overbevisende kraft, 
så det slo inn i hjertene. 

Dyrness likte den instruks som styret hadde vedtatt (25/ 4 1921) : 
«Sekretæren har til sin oppgave å tjene indremisjonsforeningen i 
dens virksomhet for å nå sitt mål. Han har å betrakte forenin
gens styre som sin overordnede etter hvis bestemmelse han til 
enhver tid har å rette seg. Han konfererer med formannen an
gående avholdelsen av styremøte, fører forhandlingsprotokollen 
og ekspederer de av styret fattede beslutninger. I s tyremøtene 
har han å redegjøre for virksomheten og der å innberette hva 
som til arbeidets fremme kan være av viktighet for styret å 
kjenne. Hans arbeid skal videre bestå i : å avholde oppbyggel
sesmøter, å være s tyret behjelpelig med å finne personer, som 
kan være skikket til å antas i indremisjonens tjeneste og å skaffe 
til veie de fornødne opplysninger om dem, å oppsøke og etter 
styrets nærmere bestemmelse sette i virksomhet frivillige krefter, 
å utfinne, planlegge og etter styrets nærmere bestemmelse sette 
i gang sådanne virksomheter, der kan tjene til fremme av indre
misjonens dobbelte formål : å tale Guds ord og gå omkring og 
gjøre vel, ved hvert virkeårs utgang å utarbeide årsberetning, i 
betimelig tid innen hvert halvårs begynnelse til veiledning for 
styret å fremlegge forslag til arbeidsordning for kommende halv
år, å overveie hva der til enhver tid kan gjøres for å skaffe 
indremisjonen inntekter, i den utstrekning som hans øvrige virk
somhet måtte levne ham tid til å gjøre hus- og sykebesøk. Han 
har å føre dagbok over sin virksomhet og å påse at medarbei
dernes dagbok blir ført. Han bestemmer og ordner de øvrige 
arbeideres virksomhet, dog således at disse tas med på råd og 
har full adgang til å fremføre sine meninger. Det må til enhver 
tid være ham maktpåliggende, at der kan bestå et broderlig for-
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Bergens Indremisjons styre 1921 : 

1 .  rekke : Magnus Breistein, Ole D. Danielsen, Tor Frønsdal, formann, 
Johs. H. Blindheim, C. T. Dyrness, sekretær. 

2. rekke : Berent Larsen, kasserer, Gustav Nygård, Githmark, Isak Tofting,
T. H. Kleivdal, K. Anthun, Johan Aksdal, N. Hoshovde. 

hold mellom ham og hans medarbeidere. En gang om uken sam
menkaller han arbeiderne for i forening med dem å ordne arbei
det for kommende uke.» Det måtte til adskillig av Dyrness' 
dimensjoner for å fylle et slikt arbeidsprogram. 

Da Dyrness tok imot sekretærkallet, var det hans tanke å flytte 
til Norge for godt. Uten tvil ville han her hatt en stor oppgave 
som leder av Bergens Indremisjon. For å kunne løse alle spørs
mål for familien, lot han den, inntil videre bo i Chicago. Men 
ut på høsten ble det klart for ham at tiden i Bergen måtte bli 
kort. For det første var helbreden hans ikke god. Spørsmålet om 
det norske vestlandsklimaet var godt for ham, dukket opp. For 
det andre var det ikke enkelt å flytte barna over til Norge nå, 
når de sto midt i sin skole- og utdannelsestid. For det tredje 
sto det klart for ham at oppgaven hans i Salem, Chicago enda 
ikke var fullført. Dette gjorde han styret oppmerksom på alle
rede den 5. des. 192 1 ,  for å slutte 1 .  mars 1922 .  Styret var sær
deles lei for dette standpunkt og gjorde hva det kunne for å be
holde ham. 
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I Salem menighet, Chicago, fortsatte han sitt livsverk. I juni 
1933 ble han beæret med doctor-tittelen ved Wheaton College, 
Whatn. Ill. Men allerede 28. oktober samme høst døde han. 
Så mange fulgte ham til kirkegården at de måtte bruke 115 biler. 

DE KONSERVATIVE INDREMISJONSVENNERS 
STERKE MANN GAR FRA STYRET 

Kjøpmann Ole D.  Danielsen 

Den 16. juli 1924 døde Frønsdal etter få dagers sykdom. Han 
fikk den lykken å stå i arbeidet med nesten usvekket kraft helt 
til sin død. Med ham tapte indremisjonen «en forgrunnsskikkelse 
som har satt dype spor og varige merker etter seg,» sier årsmel
dingen. «I årenes løp er det også betydelige (penge)beløp, både 
direkte og indirekte han har skjenket til B. I. Vi har derfor all 
grunn til å takke Gud for det han ga oss i kjøpmann Frønsdal.» 

Det halvår som var igjen til valget ble ledelsen overtatt av 
nestformannen, kjøpmann Ole D. Danielsen. Han ble født den 
14. mars 1863. Som sønn av Lars Danielsen vokste han opp i
indremisjonskretser, og tok i ung alder et klart standpunkt for
Gud. Hele livet hadde han en sterk evangelisk forankring i

Ole D. Danielsen 
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kristendommens sentrale bud
skap. 

I desember 1909 ble han inn
valgt i Bergens Indremisjons 
styre, og var nesten hele tiden 
nestformann. Han var en dyk
tig forretningsmann med stor 
administrativ begavelse. Sam
men med de enestående leder
evnene hadde han en sjelden 
korrekt representativ fram
ferd. Nettopp dette gjorde at 
ledelsen of te ble pålagt ham 
ved store og høytidelige anled
ninger. Han hadde en vid hori
sont med klart syn for de opp-



gaver kulturliv og (ytre) misjon gir de kristne. Han hadde et stort 
hjerte for alt kristenfolk med de forskjellige «typer», de radikale, 
de nøytrale og de konservative. Men han var redd at en eksklusiv 
radikalisme kunne bety en farlig horisont-forsnevring i Guds 
rike. Som den vidhjertede legmannstypen han tilhørte, ble han 
de konservative indremisjonsvennenes sterke mann i Bergens 
Indremisjon. 

På et punkt reiste han motstand fra første stund : Det gjalt 
den frie nattverden. Og det var hans syn både på indremisjonen, 
kirken og nattverden som avgjorde det. Indremisjonen er en 
arbeidsgren innen kirken, enten en regner kirken for en synlig 
eller usynlig størrelse. Nattverden er (sammen med dåpen) ingen 
privatsak, heller ikke utelukkende bare et samfunnsmåltid, men 
en kirkelig handling. Derfor hører nattverden ikke hjemme i 
indremisjonen. 

Allerede den 1 0. januar 1 9 1 0  sa han ifra om dette. Da kom 
det «andragende>> fra 5 indremisjonsvenner (2 av styret) med 
Andreas Lavik i spissen om å få leie Betlehems nye småsal to 
timer hver annen søndag til nattverdmøter. I andragendet var 
det antydet at man ikke ønsket å vekke strid, så hvis ikke besty
relsen med godt hjerte og noenlunde enstemmighet kunne inn
vilge det, ville de frafalle det. Tre av styret, med Ole D. Daniel
sen, satte seg avgjort imot. Derfor ble saken henlagt. 

I juli 1 9 13 ble spørsmålet om nattverden behandlet i Tinget. 
Både Odelstinget og Lagtinget gikk enstemmig med på å avlyse 
de gamle lovbud som «man antok forbød privat nadverdnydelse». 

Dermed var situasjonen en annen også for Bergens Indremisjon 
enn f. eks. den 1 0. januar 1 9 1 0. Men saken kom ikke opp før 
den 2. mars 1 9 15 .  «På foranledning av et spørsmål fra Modalsli 
om avholdelse av et større nadverdmøte, enedes bestyrelsen om 
at et sådant møte kan avholdes i Betlehems store sal.» Ole D. 

Danielsen ba da ikke om noen protokolltilføyelse. De som ville 
holde fri nattverd, hadde alle disse årene praktisert den, med 
sin egen nattverdkomite, uten at styret som sådant hadde tatt 
stilling til den. 

Den 1 0. januar 1 9 16  kom saken opp i styret for endelig av
gjørelse. «Der referertes skrivelse fra nattverdkomiteen med hen
stilling til styret for Bergens Indremisjon om at denne velger 
komite for nattverdmøtene for fremtiden. Et av A. Lavik frem-
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satt forslag ble vedtatt imot en stemme (Ole D. Danielsen) : I 
erkjennelse av nattverdens store betydning for kristenlivet og i 
erkjennelse av, at nattverden brukes så altfor lite stadig av Guds 
menighet i dag, oppfordrer bestyrelsen for Bergens Indremisjon 
inntrengende alle sanne kristne flittig å bruke Herrens nattverd 
i de troendes forsamling i kirkehuset og i de troendes forsamling 
utenfor kirkehuset. For å gjøre sitt til at nattverden kan bli flit
tigere brukt der hvor bestyrelsen har anledning til det, i de tro
endes forsamling utenfor kirkehuset, stiller den Betlehems store 
sal til rådighet når det er nødvendig. For å ordne og vareta det 
nødvendige på disse nattverdmøter, velger den en komite på 
5 mann som får dette i oppdrag. Nattverdmøtene i Betlehems 
nye småsal fortsetter som hittil og under den valgte komites 
ledelse.» 

Styret har her prinsippielt godkjent både den kirkelige og den 
frie nattverd. Praktisk velger det en nattverdkomite for å komme 
dem imøte som vil praktisere fri nattverd. At saken ikke var så 
enkel for styret, viser komitevalget den 20. des. 1 920. Det blir 
uttrykkelig protokollert at valget av nattverdkomiteen «var inntil 
videre og opptas senere til ny behandling». Saken kom opp den 
24 . januar 1921 .  «Viseformannen, Danielsen; har betenkeligheter
angående styrets rett til å velge nattverdkomite og har sendt en
skrivelse til styret i den anledning, som mot 2 stemmer ble be
stemt ikke å inntas i forhandlingsprotokollen. Han frasa seg del
takelse i valg av komite.» Danielsen mente at hele nattverdspørs
målet skulle legges frem for et samlet medlemsmøte i indre
misjonen. Men han stilte ikke sin plass i styret til disposisjon.
Han fortsatte sin innsats i Bergens Indremisjon som før. Det sy
nes være klart at han håpet på et «systemskifte», at den dagen
nok skulle komme at Bergens Indremisjon ville ta en mer kon
servativ kurs. Og den dagen syntes være kommet med Frøns
dals død.

Imidlertid gikk det annerledes enn Danielsen - og flere med 
ham - hadde tenkt. Da styret gikk til nytt valg den 1 8. des 1924, 
ble kjøpmann Magnus Breistein valgt til formann med 7 stem
mer (av 12),  og Danielsen nestformann med 8. Dermed var det 
klart at flerta l l et  i slyret og bak det fletta J l et i foreningen v i lle 
ha opp en mann som holdl på den Frø.nsdalske linjen. Og da 
Breistein var en ung mann som representant ikke minst for den 
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unge garden 1 organisasjonen, skjønte nok Danielsen at her ville 
ikke skje noe prinsippielt skifte. 

Allerede 25. januar 1925 sa Danielsen seg løst fra en del vik
tige komitevalg i indremisjonen. Den 9. desember fraba han seg 
gjenvalg til styret, med følgende brev : 

«Til Bergens Indremisjon. Kjære brødre. Som styret vet har 
jeg aldri kunnet finne det å være i sin orden at Bergens Indre
misjonsforening forvalter nattverden. At troende brødre innen 
foreningen, som finner seg best tjent med å nyte nattverden uten
for kirkehuset slutter seg sammen og gjør det, er en sak for seg. 
Men at Bergens Indremisjon som forening driver denne praksis, 
kan jeg ikke finne korrekt, da den ikke er etter foreningens sta
tutter, hvoretter arbeidet skal ledes. Da min funksjonstid som 
styremedlem nå er omme, fraber jeg meg å oppsettes til gjen
valg. Jeg slutter med de · beste ønsker for den frie, selvstendige 
indremisjon etter den evangelisk lutherske bekjennelse og ønsker 
at den fremdeles må få virke til mange sjeles frelse. Med broder
hilsen Ole D. Danielsen.» 

Etter dette protokollerte styret følgende : «At nattverden nytt 
utenfor kirkehuset innen indremisjonen strider mot foreningens 
statutter kan styret ikke innse. Ellers foranlediger skrivelsen ikke 
noen forandring fra styrets side i den gjeldende nattverd.praksis 
i indremisjonen. Mot dette stemte H. Githmark, E. Mæland og 
Johan Aksdal.» Enstemmig ble vedtatt : «Styret ønsker, å bringe 
Garverieier Ole D. Danielsen - som nå etter eget ønske forlater 
styret - sin beste takk for det lange og trofaste arbeid han har 
nedlagt som styremedlem i Bergen Indremisjon.» På årsmøtet 
den 16. des. «rettet formannen en takk til de 2 av styret uttre
dende, Ole D. Danielsen og Johs. Blindheim og som hadde fra
bedt seg gjenvalg. Forsamlingen ga sitt bifall til kjende ved å 
reise seg.» 

Det var et stort tap for Bergens Indremisjon at Danielsen gikk 
ut av styret. 



Johs. Lavik, 
reclaktØr av «Dagen »  

19 19-1952  

Sigurd Frønsdal, 
som frambar tanken 

om å starte « Dagen ,,,  

«Dagen » s  eiendom, Sparebankgate 4 .  



DE MODNE 

ARENE 





NY GENERASJON MED «GAMLE» LINJER 

KJØPMANN MAGNUS BREISTEIN 

Kjøpmann Magnus Breistein ble født den 12. april 1885 på 
gården Breistein i Åsane. Som 16 års gutt kom han til Bergen. 
Han var da ikke omvendt. Men han kom under sterk kristen på
virkning av et par andre som også arbeidet hos kjøpmann Gud
tormsen. I juli 1903 tok han bestemt standpunkt for Herren, og 
fant sitt åndelige hjem i Betlehem. Sin store kristne arbeidsplass 
fant han i Bergens Indremisjon. 

Høsten 1903 begynte han som søndagsskolelærer. Høsten 1904 
var han med og satte redningsarbeidet i gang. Vinteren 1904-05 
var han elev ved lndremisjonsskolen i Bergen. Så begynte han 
i forretningen hos kjøpmann Frønsdal og ble dermed enda mer 

1Wagnus Breistein, 
forman n  1924-1945 

knyttet til indremisjonens ar
beid. I 1908 ble han varamann 
i styret og i 1909 fast medlem. 
Der satt han hele 38 år tilsam
men. Den 15. april 1914 ble 
han valgt til styrets sekretær 
etter Nyegaard. Da Ungdoms
foreningen ble stiftet i 1910, 
ble han valgt til dens første 
formann, og fungerte i 12 år. 
Høsten 1917 ble han forret
ningsfører for Sambaandets 
Trykkeri og Forbundets bok
handel. I 1924 ble han Det 
Vestlandske lndremisj .forbunds 
forretningsfører ( til 1933). Fra 
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Berent Larsen, 
kasserer 1 906-1922. 

Mathias 1W. A nge/vik, 
kasserer 1923-1946. 

1924 førte han regnskapene for Bergens Indremisjons kafe og for 
eiendommen C. Sundtsgt. 22 (til 1952). 

Den 18. desember 1924 ble han valgt til Bergens Indremisjons 
formann. 

Da flyttet atskillig av vekkelsesungdommen fra den andre og 
tredje store vekkelsen inn i ledelsen for Bergens Indremisjon. 
Det var i disse årene ikke så lite av et generasjonsskifte i ledel
sen. Andreas Lavik var død i 1918. I 1922 gikk fabrikkeier Th. 
Kleivdal ut av styret. Helt fra 1902 hadde han sittet der. En be
tydelig innsats hadde han gjort i redningsarbeidet. Nå begynte 
han sin egen virksomhet i det senere Salem. De siste årene hadde 
Berent Larsen vært sykelig og hadde latt fullmektigen sin, Ma
thias M. Angelvik, føre Bergens Indremisjons regnskap. Det falt 
da naturlig at Angelvik overtok nå som hovedkasserer. I 1924 
døde Tor Frønsdal. Samme år gikk både Blindheim og Danielsen 
ut av styret, samme år døde kjøpmann Berent Larsen, organisa
sjonens mangeårige og trofaste hovedkasserer. 

Kjøpmann Angelvik kom inn i Bergens Indremisjons styre i 
1924, ,og satt der i 22 år. Som kasserer fungerte han i 24 år. Han 
var en stillfarende personlighet, en meget fin og var kristen. 
Ikke mange visste om alt det han deltok i av styrer og komiteer. 
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Her betydde han meget på grunn av sitt praktiske skjønn og sin 
gode omtanke. Ikke mange visste om de gangene organisasjonen 
var i pengemangel i hans tid. Her skjøt han til med gaver eller 
lån privat, for å hjelpe når det knep som verst. 

Det viste seg snart at Bergens Indremisjon ville tåle dette 
store generasjonsskifte. Organisasjonen var ingen ungdom lenger, 
den var jo 62 år gammel. Meget hadde den opplevd, mangen 
en strid hadde den gjennomlevd. Og nettopp i dette viste Brei
stein sin dyktige ledelse. Han satte alt inn på at organisasjonen 
skulle være seg selv, være intakt med sin historie. Derfor satte 
han seg grundig inn i Bergens Indremisjons historiske utvikling 
fra starten av. Tor Frønsdal var hans lærefar og forbilde. De 
linjer som var blitt fulgt under Frønsdals ledelse, skulle fortsatt 
følges. 

Hadde ikke Bergens Indremisjon hatt den modne historien og 
den modne ledelsen, ville den knapt ha tålt så godt den ned
gangstiden som etter 1925 kom inn over landet. Nedgangstiden 
ga Bergens Indremisjon problemer, som den vel før hadde hatt, 
men også som den ikke hadde hatt. Vel var det så at Breistein 
stadig så tilbake på vedtak som tidligere var blitt gjort. Men han 
måtte også ha et våkent øye for nye løsninger som nye forhold 
krevde. 

Flere ledere i andre kristelige organisasjoner mente at en måtte 
innskrenke selve virksomheten i nedgangstiden. Men det mente 
Breistein ville være galt. Selve virksomheten med møter, forkyn
nelse, sosialt arbeid, besøkstjeneste osv., måtte gå sin gang. Hel
ligåndens virke måtte aldeles ikke innskrenkes ved konjunktur
fall. Derimot kunne virksomheten løses på annen måte enn før. 
Han mente at Bergens Indremisjon måtte ha dyktige forkynnere 
som kunne samle folket om talerstolen. Hans tid ble da også en 
rik forkynnertid. Videre mente han at den frivillige «arbeidstje
neste» måtte utvides, slik at det ble satt inn også atskillig fri
villig forkynnerhjelp, ikke minst i lokalforeningene. Og så mente 
han at medlemmene måtte aktiviseres mest mulig på alle fron
ter, i foreninger, sang- og musikklag, redningsarbeid, osv. 

Det generasjonsskiftet Bergens Indremisjon nå måtte gjennom
gå, gjaldt også økonomien. I tidl igere tid var enkelte mer 
pengesterke menn bl itt med. De gjorde sitt til at arbeidet gikk 
så godt. Indremisjonen hadde hatt - ikke så få - medlemmer 
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fra den bedrestilte middelklasse i byen og omegn. Men nå ble 
det annerledes. Så mange pengesterke var det ikke å regne med 
lenger. Økonomien måtte baseres på selve forsamlingen. Nettopp 
av den grunn måtte en ikke innskrenke virksomheten, mente Brei
stein. Skulle forsamlingen bære de økonomiske byrder, måtte den 
i alle fall komme sammen så ofte som mulig, og det måtte kunne 
bli tatt opp kollekt på de fleste møtene. 

Breistein ble en god mann for Bergens Indremisjon. Hans 
traasdahlske syn på evangeliet og hans frønsdalske syn på lek
mannsarbeidet har år etter år vært toneangivende. Hans gode 
lederevner og trofaste arbeidsvilje  har betydd så meget. Hans 
åpne hjem for andre ledende brødre og hans ukentlige samvær 
med predikantene har gitt en stadig åndelig impuls. 

Bergens l.U.F.s Hornorkester 1963. 

Sittende : Karsten Johnsen, formann, Egil Hannevik, Sverre B. Yndestad, 
Robert Hannevik, dirigent, Gjert Reksten, Ingeborg Skogheim, 

Marit Ulvedal, Willy Bakke. 

Stående : Mons Eikeland, Gunvor Skår, Reidar Oksnes, Arne FlØysand, 
Tore RØnnestad, Ole Jan WaagbØ, Randi Ingebrigtsen, l\fons Spilde, 

Erling RØnnestad, Ragnar Skår. 
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BERGENS INDREMISJONS UNGDOMSFORENINGS 
HORNORKESTER 

Etter en vekkelse vinteren og våren 1 922 fikk noen unge menn 
lyst til å stifte et hornorkester. De kom sammen den 3. juli og 
drøftet saken. De visste at dette var et stort løft som måtte for
beredes grundig. Ungdomsforeningens styre kjøpte instrumenter 
for kr. 1 .300,- til en «besetning» på 1 2  mann. Lørdag 3. mars 
1 923 fikk orkesteret sin egentlige start. Det har hatt flere dyktige 
dirigenter, den første var Johan Hannevik, og de siste 2 år søn
nen, Robert Hannevik. «Besetningen» har til sine tider vært for
doblet, store pengesummer er lagt ned i orkesteret. Men Bergens 
Indremisjon har hatt stor glede av det. 

Orkesteret har hatt en dobbel oppgave. For det første har det 
gjort sitt til å samle mange mennesker inn under Guds Ords hø
reise. For det andre har det øvt en bevarende innflytelse på 
musikantene, - med godt kristent samfunn og kameratskap. 

De har deltatt på mengdevis møter, fester, stevner og land
turer. Det har spilt i Kringkastingen over Bergen lokal. Men en 
spesiell oppgave har det hatt ved indremisjonens friluftsmøter på 
Torvalmenningen. Disse er ofte blitt holdt i sommerhalvåret, en 
halv time før møtet i Betlehem eller i Misjonshuset. Orkesteret har 
spilt, en predikant har holdt en kort tale, og så har man gått i 
prosesjon til møtet. Mange har på denne måten fått kall til å 
komme til Herrens hus . 

MØTER I KORSKIRKENS MENIGHETSHUS 

I den store bydelen mellom Bergen sentrum og Sandviken 
hadde Bergens Indremisjon ikke noen lokal virksomhet. Derfor 
henvendte styret seg i 1 924 til Korskirkens Menighetsråd «med 
forespørsel om Indremisjonen nu kunde opta arbeide med møter 
i Menighetshuset hver mandag og muligens fredag, samt om mu
l igheten av en offerdag årlig i Menighetshuset eller (Kors)
kirken» . Den 29. september svarte menighetsrådet imøtekom
mende. Den 6. oktober 1 924 vedtok så styret å gå i gang med 
disse møtene. Det første ble holdt samme kveld ved Ola Nesse. 
Hver mandag i alle årene siden har Bergens Indremisjon drevet 
denne virksomheten, - til stor velsignelse for en mindre, men 
takknemlig forsamling. 
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MUSIKKFORENINGEN ZION 

Julen 1925 skulle det være fest for den voksne søndagsskole, 
som ble drevet av kjøpmann Oscar Wilhelmsen. Han ba en del 
av elevene øve inn noen sanger som de kunne spille og synge på 
julefesten. Den 3. desember kom de sammen, 7 stykker til den 
første øvelsen. De sang og spilte så vakkert på fes ten, at de ble 
oppmuntret til å fortsette. De første par årene gikk de under 
navnet «De voksnes søndagsskoles musikkforening», men det ble 
da forandret til «Musikkforeningen Zion». Frk. Jenny Andersen 
har vært leder i ca. 35 år. Frk. Kristine Myrmel har vært med 
helt fra starten. Ellers har «Zion» kunnet glede seg over også 
mange andre trofaste medlemmer. 

Musikkforeningen har virket til stor velsignelse ved møtene. 

1Wusikkforeningen «Zion» 1963. 

1. rekke : Trine Telnes, Petra TranØy, Rut Engevik, formann, Tor Kleppe,
Helene Sverinsen, Aud Oppedal, Olga Lillebergen. 

2. rekke : Kristine Myrmel, Anna GjØvåg, Edel Askeland, Ingrid Hannevik,
Sigrid Raknes, Martha Wold, Randi !meland. 

3. rekke : Oddlaug Lunde, Nelly Sydnes, Signe HaugsbØ, Rigmor Matre,
Gjertrud Hannevik, Sigrid Carlsen, Olga Teigland. 
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Den har deltatt flittig også i lokalforeningene, - og ellers andre 
steder, sykehus, gamlehjem osv. Flere ganger har den (også sam
men med hornorkesteret) tatt turer over landdistrikter, og den 
har sunget ved de store landsungdomsstevnene. 

FLORV AG INDREMISJON 

Indremisjonsarbeidet på Florvåg er eldre enn 1922. Før den tid 
drev de møtevirksomhet omkring i hjemmene og hadde en god 
søndagsskole. Men nå startet de en forening som tok til oppgave 
å reise et bedehus. Alt i 1923 sto det vakre huset ferdig. Men 
først i 1 930 ble indremis j onsforeningen stiftet. 

Foreningen meldte seg straks inn i Bergens Indremisjon. En 
gang for uken får den en taler fra byen. I 1933 ble der vekkelse. 
Eldre og yngre kom med, og det ga betingelse for vekst. Under 

Florvåg indremisjons styre 1963 : 

l .  rekke : Knut J. Skeide, formann, Sigrid Skogedal, kasserer.
2. rekke : Karl Haugland, Sigrid Jensen, Nils H. Sandtorv.
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Florvåg bedehus. Reist i 1923. 

vekkelsen ble det stiftet en sang- og musikkforening, og i 1935 
en ungdomsforening. Søndagsskolen som teller over 1 00 barn, 
har virket trofast i alle år. Troskapen preger forresten hele indre
misjonsarbeidet på Florvåg. 

INNDALEN INDREMISJON 

I en årrekke hadde byen utvidet seg oppover Inndalen. Ber
gens Indremisjon fulgte med. Den 21 .  mars 1927 behandlet 
hovedstyret spørsmålet om en ny virksomhet og et nytt bedehus. 
I 1930 kjøpte Bergens Indremisjon en tomt på hjørnet av 
Shweigårdsvei og Fridalsvei. Samtidig ble en del indremisjons
venner i strøket bedt om å danne en indremisjonsforening. 

Den 1 0. september 1 930 ble Inndalen Indremisjons Kvinne
forening stiftet i hovedkasserer Johannes Barstads hjem i Finn
bergåsen 87. Med fru Jenny Barstad som formann har denne 
foreningen gjort en innsats med å samle midler til et nytt bede
hus. Den 7. oktober 1 930 ble Inndalen Indremisjon stiftet, -
også i Barstads hjem. Johannes Barstad ble valgt til formann. 
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Inndalen indremisjons styre 1963 : 

1 .  rekke : Arne Hagen, kasserer, Magnus Risdal, formann. 
2 .  rekke : Elna Frotvedt, Fredrik Ludvigsen, Magnar Olsen.

Barstad (f. 1888) var først ansatt som kasserer i Bergens Kredit
bank og så som hovedkasserer i Den Indre Sjømannsmisjon i 
20 år. I en årrekke var han medlem av Bergens Indremisjons 
hovedstyre. Men hans interesse har først og fremst lagt i Inn
dalens Indremisjon. Med sitt vennesæle og varme kristensinn har 
han gjort en betydelig innsats i foreningen. 

Hele det første året ble møtene holdt i Barstads hjem. Den 
2. august 193 1 åpnet Bergens Indremisjon den offentlige virk
somhet i det nyoppførte Finbergåsens Handelshus som var blitt
leiet. Der er en stor og tjenlig sal til virksomheten. Den 30. au
gust ble det holdt åpnings- og samlingsfest, der presten B. A.
Lindeland talte.

De faste møtedager i uken har skiftet noe. Men hele tiden har 
det vært to møter om søndagen og et ukentlig møte. I 1934 ble 
det opprettet søndagsskole og i 1938 Yngres Avdeling. I 1949 
startet kvinneforeningen «Håpet» og noe senere ungpikeforenin
gen «Spiren». 
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Flere ganger har spørsmålet om å reise nytt bedehus vært 
framme til alvorlig overveielse. På et medlemsmøte den 24. mai 
1939 vedtok Bergens Indremisjon første gang å bygge et bede
hus. Liknende vedtak ble tatt den 16. juni 1954, med den til
føyelse at huset skulle romme en del kontorer og butikker. Men 
omkostningene ble etterhvert så skremmende, at en hadde grunn 
til å steile. Den 21. februar 1962 ble det derfor vedtatt ikke å 
bygge da. Hovedstyret fikk fullmakt til å arbeide videre med 
saken og legge et eventuelt nytt forslag fram for et senere 
medlemsmøte. 

DE TROFASTE BAK FRONTEN 

En vesentlig grunn til at det i disse tunge nedgangsårene i lan
det gikk så godt med Bergens Indremisjon, var de trofaste bak 
fronten. Med det mener vi alt det trofaste hverdagsarbeid som 
medlemmene utførte for organisasjonen. Her kommer kvinne
foreningene i første rekken. 

Diakonatets kvinneforening 1963 : 

1 .  rekke : Andrea Myhr, Anna Hansen, Ragna Larsen, Solveig NØkling, 
Marthine Olsen. 

1 92 

2. rekke : Gina Olaussen, Borghild Olsen, Borgny Austrheim,
Bergit Sigdestad, Britha Johnsen, Ida Iversen. 



Dialwnatets kvinneforening d. y. 1963. 

I. rekke : Kari Heggernes, Ruth Skurtveit, Inga Heggernes, formann,
Liv Skurtveit, Borgny Rossland. 

2. rekke : Lillian Vedvik, Agoth Berg, Jorunn Stavsnes, Ingrid Berg,
Oline Systad, Edith Rossland, Kari Skurtveit. 

Bergens Indremisjons Kvinneforening 

År etter år arbeidet den like trofast. Fru Dina Pedersen var 
formann i over 35 år, til sin død i 1933. Nå overtok datteren, 
fru Borghild Breistein, og var formann i 18 år, til sin død i 1951. 
Så overtok frk. Brita Breidvik. Det er betydelige økonomiske mid
ler denne foreningen har skaffet. Med sitt kjærlige søskenforhold 
og sin plass i forbønnens tj eneste, har den betydd også en god 
åndelig impuls. 

Fattigpleiens kvinneforening 

Også denne foreningen sto med i en trofast tjeneste (fra 1899). 
Den første tiden holdt den en årlig offeruke eller en årlig ut
iodning som varte over flere dager, eller også en årlig  innsam
ling på lister. Men så gikk den over til vanlig bøsseinnsamling 
på foreningensmøtene. Fra 1 933 har sykesøstrene i Bergens 
Indremisjon vært ledere. 
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Kvinneforeningen «Dag» 

Det var den utrettelige Ragnhild Moe (tidligere Vaagenes) 
som gikk og tenkte på hvordan en best kunne hjelpe til med å 
samle midler for å støtte indremisjonen. I nesten 1 8  år hadde 
hun vært ivrig bibelkvinne i indremisjonens tjeneste. Nå opp
muntret Breistein henne til å starte en kvinneforening. Hun enga
sj erte en del damer, som tidligere ikke var med i noen kvinne
forening, til å gå inn for denne oppgaven. Den 26.  sept. 1 933 
møttes de hjemme hos henne, 12 damer og 1 mann, Ola Nesse. 
Han bodde da hjemme hos familien Moe. Ola Nesse ga den 
første gaven, 10 kroner, med ønske om Guds velsignelse over 
foreningens tjeneste. Den velsignelsen har holdt. Fru Moe har 
vært formann hele tiden, medlemmene (ca. 20) har holdt trofast 
sammen. Den første tiden hadde de en årlig utlodning, men gikk 
så over til en årlig offerdag. Også denne foreningen har gitt 
betydelige beløp til indremisjonen. 

Kvinneforeningen «Dag» . 

l .  rekke :   Emrna Floen, Ragna Oksnes, Bertha Endresen,  Ragnhild Moe,
formann, Johanne Fjelde, Dorthea Anclvik, Lina Oppedal .  

2 . rekke :  Emma Vedå, Magnhild Lindås, Karen Haukeland, Rikka Aude
stad, Julie Kvinge, Kari Johannessen, Elisabeth Nilsen, Alette Alfreclsen,

Borgny Austrheim. 
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Kvinneforening «Håpet» 1963 : 

I .  rekke : Elvina Teigland, Britha RØnneseth, Kari Ragnhildstveit, 
Ingeborg Moberg. 

2. rekke : Anna Sælensminde, Monha Øren, Klara Opkvitne, formann,
Solveig· NØkling, Anna Træen. 

Kvinneforeningen «Håpet» 

Den ble stiftet den 1 2. mars 1 934 av søster Britt Flaten. 
Søster Britt følte kall til å samle noen venner til en felles 
gjerning for indremisjonens økonomi. «Det er vårt felles ønske 
å få være med . . . .  Måtte vi i tro til Guds løfter stille oss frem, 
så vil han velsigne vårt arbeid . �  På møtene har de, som forenin
ger gj erne pleier, hatt opplesning av kristel ige bøker og blad . 
Men særlig har de holdt seg til Guds Ord. Der har de gått 
igjennom bestemte skriftavsnitt med samtale  etterpå. En l id 
hadde de årl ige utlodninger, men så har også de gått over ti l 
bøsseinnsamling på foreningsmøtene. Medlemstal le t har 
naturl igvis skiftet noe, men det har all tid vært en god stab som 
har båret oppgaven videre. Det har vært vanlig at Bergens 
Indremisjons sykesøstre har vært ledere. 
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«ADRESSE» TIL OLA NESSE 

«I 19 19  hev eg verka i heimemisjonen i Bergen og grender 
der ikring godt 6 månader. Arbeidet mitt hev vore slikt små
putt, som å halda talar i utkantarne av byen og andakter i ymse 
hus der garnlingarne og sjuklingarne bur. I desse husi er eg for 
det meste hjarteleg velkomen. Dei er gamle og eg er gamall og 
so høver me ilag som småbom og hev det hugnadlegt. Det gjer 
meg so inderleg godt i hjarta, at Jesus er glad i dei gamle når 
dei berre trur på han. Mange av dei sjuke gudsborni kurer og 
mødes i sine små og myrke rom. Der gret dei. Der bed dei , der 
takkar dei. Det er so gildt å ha ei kruna eller tvo og giva dei, 
då vert det solglytt i auga. Takka vere «Fattigpleien» for indre
misjonen og andre som hjelper fatigfolk. Å sjå dei glade andlit 
og høyra deira mjuke milde takk er meir enn løn nok.»  

Denne rapporten i årsmeldingen av 1919  er skrevet av Ola 
Nesse. Den gir oss et innblikk i det trofaste arbeidet som predi
kanter og andre medarbeidere alltid har gjort i Bergens indre
misjon. Og den gir oss et glimt av selve mannen. 

Ola Nesse ble født i 1 845 på gården Nesse i Sogn. Da han 
var barn, ble han regnet for en Askeladd, som ikke kunne ta seg 
frem i verden, men bare gå hjemme og stole på lykken. Likevel 
skulle det bli annerledes. Tidlig våknet de åndelige spørsmålene. 
Hvorledes skulle han få fred med Gud? En dag han leste Jakobs 
brev 1 ,  27 rant lyset også for ham: «Å se til faderløse og enker 
i deres trengsel - og holde seg selv uplettet av verden.» Dette 
ordet ble det store livsprogrammet. Han ble en «ferdataler» med 
inngang hos høg og lav over hele Vestlandet. 

Han hadde en kristenmanns måte å føre seg på : Smålåten, 
velnøgd og nevenyttig. Ellers var han ikke så lite av en kunst
ner, noe som kom frem i fortellekunsten. Han var en stor men
neskekjenner, mesterlig dyktig i søndagsskolen og ved syke
sengen. 

I mer enn 60 år virket han som reisende predikant. Første gang 
han kaltes til Bergens Indremisjon var 27 .  april 1 89 1 .  År etter 
år kom han igjen med større eller mindre virketid. Den 7 .  j anuar 
i 1 9 1 8  ble han kalt til fast arbeider. Nå ble hjemmet hans for 
det meste på Misjonshotellet i Bergen. En stor tjeneste har han 
gjort i Bergens Indremisjon, og Bergens Indremisjon er all ære 
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verdt for det vern de hadde om denne mannen. Helt til 1 934 da 
han døde, sto han i tjenesten. Etter dagbøkene hadde han minst 
to hus- eller sykebesøk og et offentlig møte pr. dag. Oftest flere. 
Til dette kom alle foreningsmøtene. Han var en av dem som inn
arbeidet lekmannsnavnet, så 
det fikk god klang. Alle som 
ble kjent med ham, bevarer 
ham i et kjært og varmt minne. 

Da Det Vestlandske Indre
misjonsforbund i 1905 holdt på 
å bli sprengt (på dåpsspørsmå
let) ved årsmøtet i Molde, ble 
Ola Nesse redningsmannen. 
Eneste gangen Forbundets ge
neralforsamling har valgt for
mannen direkte? Det ble byg
get bro over kløften, og midt 
på broen sto Ola Nesse som 
Forbundets formann. I to år -
de to mest stridens år i For

Ola Nesse

bundets historie - måtte han lede det. Tårene trillet ned etter 
ansiktet på den gode mannen. «Nei, dette greie eg no visst ikkje,» 
sa han. Men en sto med ham, Herren selv, og derfor greide han 
det. Med Karlstadforliket i friskt minne, sa Johs Solem : «Nei, 
du Ola, du ble "den nøytrale sone".»  Siden ble han kalt «Den 
nøytrale sone» i mange år. Det lå også en dypere hemmelighet 
i dette. Noen arbeidere i Guds rike ble ikke kalt til å føre stri
den om bekjennelsesspørsmålet og om Livets rett. De ble kalt til 
å «virke sådan i det stille».  Men - nettopp ikke minst de -
har gjort et kjempearbeid. 

Den 14 .  august 1 925 ble det holdt fest i Betlehem for Ola Nesse 
i anledning hans 80 års dag. Ole D. Danielsen fungerte som vert, 
og åpnet med skriftlesing og velkomsthilsen. At jubilanten gjen
nom det lange, trofaste arbeid hadde vunnet mange venner, vit
net den store forsamlingen som hadde funnet veien til Betlehem 
på en hverdagskveld. Ikke bare indremisjonsfolk var møtt fram, 
men også andre, som tilhørte andre foreninger og samfunn. 

Presten B. A. Lindeland holdt festtalen. Ellers deltok biskop 
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P. Hognestad, prost Johs. Barstad, pastor C. T. Dyrness (fra
Chicago) , pastor Peder Dreyer, og dertil «en flerhet» av emis
særer og andre arbeidere i Guds rike.

Gjennom hele festen gikk det som en sterk tone, det som jubi
lanten nevnte til slutt: «Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn 
gi du ære.» 

Jubilanten ble overrakt en sølvvase med blomster fra Det Vest
landske Indremisjonsforbund, ved B. A. Lindeland. Fra Bergens 
Indremisjon ble han overrakt en trykt adresse og dertil en gynge
stol, ved M. Breistein. 

Adressen lød slik : 

«Kjære bror. Vi hilser deg i dag på din 80 års dag og setter 
deg i vår midte som hedersgjest og vår høyt aktede venn og med
arbeider. Du er runnen av god norsk rot og vokst opp i en sær
preget vestlandsbygd, der den storslagne natur var med og ga 
ditt livssyn og din karakter den utforming som senere har sær
preget alt ditt virke. Men det som førte deg inn i den gjerning 
du har viet ditt liv, var den Guds nåde, at du som ung mann 
kom til åndelig gjennombrudd og la ditt liv i Guds hånd. Med 
takk til Gud for hva han gjennom deg fikk utrettet i din lange 
arbeidsdag, bærer vi i dag frem våre hjertens ønsker om at en 
fylde av Guds nådes og kjærlighets rikdom i Kristus Jesus frem
deles må være din sjels rikdom. Hertil føyer vi en dypfølt takk 
for ditt ydmyke og trofaste arbeid i Bergens Indremisjon gjen
nom de mange svundne år. Takk for Ordet fra Gud slik du tol
ket det for oss ! Takk for det arbeid du har gjort for søndags
skolen. Takk for hver oppmuntring i kvinneforeningene. Takk 
for alle dine kjærlige besøk hos de syke og lidende ! Takk for 
du i sjelesorgen kom de anfektede og tvilende til hjelp ! Og til 
slutt erkjenner vi, at takken og æren og prisen tilhører vår Gud 

all evighet ! »  Adressen var underskrevet av hele styret. 

Når de forskjellige talere nevnte noe om Ola Nesses arbeid, 
dro han gjerne et dypt sukk. Men ble det talt om Gud. og hva 
hans nåde hadde gjort, satt han der glad og lot blanke gledes
tårer rinne ned over det gråsprengte, furete ansiktet. Slik var 
han alltid ellers også, en mann som gledet seg som et barn, når 
Guds navn ble opphøyet. 
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EN RIK FORKYNNERTID 

SEKRETÆR OLAF E. BJELLAND 

Skal en best kunne karakterisere tiden fra 1925 og 20 år frem
over, synes det best å kalle den en rik forkynnertid. Styret var 
meget våkent over å skaffe en allsidig og lødig forkynnelse. Det 
må kunne sies med rette at det hadde lykken med seg til å få 
tak i forkynnere som tilsammen kunne makte en slik oppgave. 
En hel rekke av dem kan nevnes fra den tiden, men her skal vi 
ta med noen som virket lengst. 

Kjøpmann Oscar Wilhelmsen 

Den 29. november 1920 ble Oscar Wilhelmsen (1888-) kalt 
til Bergens Indremisjon. Han tok imot kallet og begynte i 1921. 

I ham fikk indremisjonen en tro
fast forkynner gjennom mange år. 
Den l .  juli 1935 sa han opp som 
fast arbeider, men fortsatte også 
siden - i årevis - med møter, når 
det kunne høve. 

Wilhelmsen hadde et overbevist 
og avgjort indremisjonssyn. Hans 
forkynnelse var sterkest når det 
gjaldt den praktiske siden ved kris
tenlivet. Ellers hadde den alltid en 
takknemlig tone, særlig når det 
gjaldt Guds mange velgjerninger 
mot sitt folk. Da han sluttet, skrev 
han i årsrapporten : «Om jeg skulle 

Oscar Wilhelmsen nevne noe om stillingen, tror jeg 
vi må tale litt mindre om våre or

ganisasjoner og vente mer av Guds nåde, og bli mer avhengig av 
Guds Ånd . . . .  » 

Lærer Gustav Nielssen 

I februar-mars 1901  hadde sekretær Andreas Lavik og sokne
prest B. A. Lindeland en serie møter i Stavanger. Forstander 
Gabriel Bårdsen gikk i «Bibelbudet» til kvasst angrep på Lin-

199 



Gustav Nielssen 

deland fordi hans forkynnelse 
hadde for mye evangelium -
og for lite bot. Men i de 
store forsamlingene satt den 
unge middelskoleeleven, Gus
tav Nielssen, med den dypeste 
syndenød. Gjennom åndelig 
strid nådde han - ved Lin
delands hjelp - fram til be
visst tro og glad frelsesvisshet. 

Da han i 1907 var fer
dig ved Notodden Lærerskole, 
reiste han 1 år som forkynner 
(til Bergen, Ålesund, Trond
hjem) og slo seg så ned i 
Stavanger som lærer. 

I 1 928 ble han kalt til Ber-
gens Indremisjon, - til en 

bibeluke i påsken. Dette ble opptakten til «mangen en uke» i 
Bergen. I Betlehem har han talt 25 «uker», derav 13 påskeuker, 
- og ellers ved mange andre anledninger. Gjennom et tidsrom
på 30 år talte han ca. 850-900 ganger i Bergens Indremisjon.

Han følte alltid en stor respekt for Betlehems talerstol, der 
så mange store forkynnere har stått. Selv ble han en skattet 
taler som samlet store forsamlinger. Hans forkynnelse hadde flere 
typiske kjennetegn. Meget arbeidet han med de bibelske symbo
ler og de realiteter som ligger bakom. Han fremhevet sterkt det 
bevis på kristendommens sannhet som ligger i forholdet mellom 
profeti og oppfyllelse. Alltid hadde han et klart sikte mot 
sentrum. Det viktigste, enten det gjelder symboler eller profe
tier, ligger i evangeliets kjerne : Kristsus for oss til frelse. Han 
la sterk vekt på en læremessig form. Skolemesterens klare dispo
nering gjorde budskapet lett fattelig for alle. Det var alltid 
preget av en god oppbyggelig ånd. I 1961 døde Gustav Nielssen. 

Pastor A lf B .  Danielsen 

I 1 932 kom Alf Danielsen ( f. 1906) som ung cand. theol. til 
Bergens Indremisjon. Her virket han til begynnelsen av 1936. 
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Et medlem av den før omtalte Danielsen-slekten har godt kjenn
skap til indremisjonens gjerning. Likevel ble han snart imponert 
over den gode indremisjonskjernen han møtte: «Mange av disse 
er prøvde mennesker, som lik apostlene har stått igjen, når 
mengden viser ryggen.» Da han sluttet, skrev han i meldingen 
for siste året: «Og jeg tror det fremtidige arbeid må bygges opp 
på denne kjernen. Den bør samarbeides og styrkes, så den mer 
enn hittil kan tjene som utgangspunkt for erobring.» Personlig 
syntes han best om arbeidet blant barn og ungdom. Han kunne 
da også glede seg over at det i hans tid fikk en god fremgang. 

Pastor Ingolf Marthinussen 

En særmerkt forkynner - med et budskap med stor bibelsk 
substans - var pastor Ingolf Marthinussen (f. 1902). 

Han ble utdannet ved Evangelical Free Churches seminary (da 
Minneapolis, nå Chicago), Schwe
dish Evangelical Free Churches 
Seminary (Chicago), North Park 
College (Chicago) og Luther 
Theological Seminary (St. Paul). 
En tid var han prest ved Salem
kirken, Chicago, og har siden 
reist som evangelist over store 
deler av U.S.A. med hjem i 
Minneapolis. 

Som Laksevåg-gutt hadde han 
spesiell interesse for Bergen. Og 
da kallet kom, reiste han hjem 
til Bergens Indremisjon. Han har Ingolf Marthinussen
vært på kortere og lengere be-
søk : 1934-36, 1938, 1939, 1 947-48, 1957 og 1958. Hver gang 
har han samlet store skarer om sin talerstol. 

Ved enkelte anledninger har Bergens Indremisjon satt inn spe
siell virksomhet. Det ble gjort ved Landsutstillingen 1928. Men 
nå dukket tanken opp om spesiell virksomhet i sommermåne
dene. Det hadde vist seg flere steder at teltvirksomheten hadde 
slått godt an. Og nå tenkte styret at det kanskje kunne lokke 
folk inn under Guds ords hørelse, - noen som ellers ikke ville 
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komme til et lokale. I 1 935 lånte Bergens Indremisjon det store 
teltet som Det Vestlandske Indremisjonsforbund hadde skaffet 
seg, - med plass til 4000 mennesker. Tomten på Nygårdstangen 
ble overlatt leiefritt fra Bergens formannskap. Det ble drevet virk
somhet fra 16. juni til 22. juli under tildels voldsom deltakelse. 
Mange mennesker søkte frelse. Ingolf Marthinussen var hoved
taler ved disse møtene. Det samme gjentok seg i 1936. Da fikk 
Marthinussen god hjelp av E. M. Andersen og familie fra U.S.A. 

En spesiell innsats gjorde han også ved friluftsmøtene på Torv
almenningen. Dessverre var teltet opptatt andre steder i 1937. 
Men i 1938 fikk de teltet igjen og hadde møter under like stor 
tilslutning. Da var Ingolf Marthinussen og pastor 0. E. Bjelland 
hovedtalere. Det året hadde de noen særdeles vellykte møter på 
Torvalmenningen. I 1939 hadde de teltmøter med samme talere 
og like store forsamlinger. Mange søkte Gud om frelse og forny
else også denne gangen. «En åpen, mottakelig ånd har vært til
stede. Ordet har båret synlige frukter, og vi får tro meget 
skjer . . . . . » 

Diakon Konrad Alvheim 

Den 1 2. februar 1937 kalte styret Konrad Alvheim til diakon. 
1 ham fikk Bergens Indremisjon en drivende arbeidskraft. All
tid var han på farten, alltid hadde han et våkent øye for kontakt
skapende muligheter, alltid hadde han indremisjonens mange
sidige virke liggende på hjertet. Han var vel utrustet både som 
taler og diakon, - skattet på talerstolen og elsket ved sykesen
gen. Bare den delen det var igjen av 1937 hadde han: 118 møter, 
16 andakter på gamleh jern, 441 sykebesøk. «Ellers er nettopp 
husbesøk i medlemmenes hjem av de ting som skaper hjemme
følelse i arbeidet.» Slik holdt han det gående, alltid travelt opp
tatt. Etter 6½ år ble han klokkerdiakon i Sandviken menighet 
i Bergen. 

Sekretær, pastor O .  E. Bjelland 

Siden pastor Dyrness sluttet som sekretær, var administrasjo
nen atter lagt på formannen. Men aldri ga man opp sekretær
spørsmålet. Det var bare det, at det løstes ikke opplagt og natur-
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lig. Bergens Indremisjon var etterhvert blitt såpass stort og kre
vende, at «en hvilkensomhelst» ikke kunne fylle sekretærplassen. 
Men i 1937 var anledningen der, og da slo styret til. 

O laf E. Bjelland 

Pastor Olaf E. Bjelland ble 
født den 17. februar 1891 i 
Sokndal i Dalane. I 1925 ble 
han cand. theol. ved Menig
hetsfakultetet. Samme år ble 
han professor ved bibelskolen i 
Grand Forks, N.Dakota, i 1927 
prest ved Kongsvinger menig
het av Den Norsk-Lutherske 
Kirke i Amerika, i 1931 prest 
ved Trefoldighetskirken, Brook
lyn N.Y. og i 1933 lærer ved 
Bibelskolen i Bergen. Der sa 
han opp i 1 937  og begynte sam
tidig som fast forkynner i Ber
gens Indremisjon. Styret ville 

gjerne ansatt ham som sekretær med det samme, men først den 
I 5. mars 1938 tok han imot kallet. 

Bjelland var en uvanlig dyktig bibelskolelærer. Han var ingen 
robust vekkelsestaler, men en fin veileder i bibelkunnskap og 
sjelesorg. Han var en oppbyggelsesforkynner til evangelisk hel
liggjørelse. V el hadde han en innerlig glede over at folk ble 
omvendt, men han hadde en sjelden omsorg for troens folk. 
Dett� vitner også årsrapportene om. 1937 : «Jeg tror det bør leg
ges megen vekt på det indre oppbyggelige arbeid både blant 
yngre og eldre, så de stadige nådegaver kan bli fremelsket og 
benyttet. Det vil fenge og vekke mer interesse og ansvar.» 1939 : 
«Har hatt flere herlige opplevelser ved syke- og dødsleier. Gud 
er trofast og frelser til det siste.» 1940: «De vanskeligheter vi 
har gjennomgått har på mange måter lutret og styrket Guds folk 
og bragt oss mer sammen. Vi har også merket mer åpenhet og 
mottakelighet for Guds ord.» 

Med sitt vinnende vesen var han avholdt av alle. I april 1941 
var det med sorg vennene tok avskjed med ham, da han sluttet 
for å overta Vartdal soknekall. 
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BERGENS INDREMISJONS YNGRES AVDELING 

I 1929 kjøpte Bergens Indremisjon Vestre Muralmenning 1 7 , 
som ligger ved siden av Betlehem. I 1933 ble huset tatt i bruk, -
etter en større reparasjon og ominnredning. Her fikk man den 
pene Ungdomssalen, og ellers bl. a. komitesalen, styresal, kontor 
og leilighet for diakon. 

Spørsmålet om en Yngres Avdeling hadde lenge vært aktuelt. 
Det var ikke bare ungdomsforeningen som følte det. Også mange 
av de eldre følte at det var et tomrom mellom søndagsskolen og 
ungdomsforeningen. Indremisjonens barn vokste opp, nå gjaldt 
det å bevare dem i barnetroen. De store vekkelser hadde uteblitt, 
nå gjaldt det å rekruttere indremisjonen fra barna av. 

Såsnart Ungdomssalen var i orden, kunne styret - i januar 
1934 - gå i gang med Yngres Avdeling. Det første året sto 
inspektør Simon Selvik og pastor Alf Danielsen i ledelsen. Siden 

Musikkforeningen «Solstreif» 1963 : 

1 .  rekke : Inger Revne, Jorunn Langeland, Monrad Fauske, Sverre Haga, 
Gunnar Kallestad, Kjellaug Herdlevær, Sigrid Fauske. 

2. rekke : Gunvor Jacobsen, Anne-Karin Totland, Sigrunn Blom, Magdele
Birkelund, Tordis Oppedal, Ru l.h Ha1rncvik, leder, Ingrid Johnsen,

Aud Oppedal, Solveig Markhus. 
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Y.A.-musikken i Betlehem 1963. 

l .  rekke : Ingeborg Mæland, Helga :Mæland, Ruth Hannevik, leder,
Kari Ann Ballestad, Gunvor Aadland. 

2 . rekke : Reidun Skarstein, Gunvor Skår, Randi Ingebrigtsen,
Gudrun Nilsen, Kari Aadland, Astrid KjØde. 

3. rekke : Sigrid Fauske, Ingeborg Skogheim, Solveig Eide, 
Magdele Birkelund, Berit Austrheim, Astrid Kjenes, Ingjerd Olsen. 

kom hovedbokholder Johs. Anthun med som leder. Selvik og 
Anthun ga Yngres Avdeling en ypperlig start. I flere år la de 
ned et grundig arbeid blant de unge. De hadde en god evne til 
å få de unge i tale. Og de lot det sentrale kristelige alltid bli 
hovedsaken. 

Yngres Avdeling, eller Y. A. som det til daglig kalles, er en 
underavdeling av Ungdomsforeningen, men den har sitt eget 
styre og sine egne lover. Her kan både troende og ikke-troende 
ungdom bli medlem. Møtene holdes på Ungdomssalen hver fre
dag kveld. Aldersgrensen var først fra 1 4-20 år, men er nå for
andret til 13-18 år. 

I nesten alle år har Y. A. hatt sin egen musikkforening. Den 
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første ble stiftet 19. januar 1935 under frknr. Dyrness og Tan
gens Norges-besøk. Den gikk senere over til Ungdomsforeningen 
under navnet Solstreif. I mange år virket musikkforeningen til 
stor velsignelse, men i 194 7 ble den oppløst. 

Også en annen Y. A. musikkforening gikk for noen år tilbake 
over til Ungdomsforeningen. Det er nåværende Solstreif som vi 
ofte har gleden av å ha med på våre ungdomsmøter. Og så er 
vi glad for at vi igjen har fått en ny Y. A. -musikkforening. Den 
binder de unge sammen og er til stor glede og hjelp i arbeidet. 

Når vi ser tilbake på Y. A.-arbeidet må vi si at det har båret 
rike frukter. Mange unge har gjennom dette arbeid funnet fram 
til liv i Gud, og de fleste av disse har siden sluttet seg til Ung
domsforeningen og vår indremisjon. På et enkelt møte ble det 
opptatt 22 nye medlemmer, vesentlig fra Y. A. 

Det trengtes en mann til å ta hånd om et såpass stort ung
domsarbeid. I 1940 ansatte derfor styret cand. theol. Roal Hede
gaard Jacobsen. Han var født den 18. sept. 1910 i Granger
mouth, Scotland. Etter embetseksamen ved Menighetsfakultetet, 
begynte han i Bergens Indremisjon. Han skulle være ungdoms
arbeider både i Ungdomsforeningen og Yngres Avdeling, både 
i Betlehem og lokalforeningene. 

Han nedla et meget godt og inspirerende arbeid blant de unge, 
og var meget populær overalt der han kom. Personlig hadde han 
stor kjærlighet til gjerningen. 

I den første årsmeldingen skriver han : «Hvor her er godt å 
være ! Og så bli mottatt som bror blant brødre ! Det er vel det 
herligste som kan hende, når man kommer direkte fra eksamens
bordet. Så rike vi er som har så mange trofaste arbeidere blant 
oss ! I Ungdomsforeningen har vi tatt til med samtale og vitne
møter og det er en sterk interesse for å få regelmessig slike mø
ter. Ja, jeg tror vi vitner for lite for hverandre - ber for lite 
med hverandre. I Y. A. begynner vi med gruppemøter for å 
komme hverandre nærmere og for lettere å hjelpe hverandre til 
Kristus.» 

Andre årsmelding : «Året som gikk (1941) har især gledet 
meg gjennom Y.A.-leiren i pinsen på Frekhaug. Av de 172 
Y.A.- ere som var med, var det mange som ga sitt liv til Gud.
Vi har også lagt i vei med en ny Y. A. på Laksevåg, og arbeidet
ser ut til å gå jevnt og sikkert. Men best merker vi vel over-
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skuddet i G(utte)A(vdelingen) både i Sandviken og i centrum. 
Sandviken har 50-60 gutter og centrum 90, med 12 gutteledere.» 

Året 1942 fikk han det veldig travelt. Da skriver han : «Da
gene blir jo rent borte mellom fingrene på meg. Vi reiste hjem 

Roal Heclegaarcl 
Jacobsen 

fra pinseleiren med 300 syngende 
deltakere. Året 1 943 var like tra
velt : Holdt 25 møter pr. måned, 
skrevet 254 brev og kort, ledet 55

øvelser for hornorkesteret, 108 hus
besøk. Til husbesøkene kommer 
«gatebesøkene». Især husker jeg en 
slik «fisketur» : 3 karer midt i «al
deren» hang bakpå Nordnestrikken 
- full fart - og snart satt jeg der
også. Vi har dem i gutteavdelingen
i dag ! To leirer i påsken, en i pin
sen og to sommerleirer.» Guttelei
ren ble holdt på Frekhaug. De fleste
ga seg over til Gud. Over midnatt
hørte han «summing» av stemmer
på et værelse. «Endelig gikk døren
opp. 15-20 av guttene lå på kne

og bad. Et par ulykkelige gutteøyne fortalte alt. Han satt - de 
andre lå på lme ! Med nød og neppe fant jeg en plass for benene 
mine! Vi møtte Gud, og snart brøt jubelen løs. Gud seiret ! »  Horn
musikken hadde 20 års jubileum med festkonserter i Betle
hem og Konsertpaleet, assistert av Strykeorkesteret og ca. 100 
sangere. 

Året 1944 var sterkt hemmet av krigen. Året 1945 ble han kalt 
ut som feltprest i bataljon «Bjørn West», som lå i dekning i fjel
lene mellom Masfjorden og Sognefjorden. Den 7. februar var 
den siste dagen han tjenestegjorde i Bergens Indremisjon før han 
reiste. Etter freden deltok han bare 1.-20. sept. hvoretter han 
gikk over i Sjømannsmisjonens tjeneste. 

INDREMISJONENS BEGRAVELSESBYRÅ 

Tanken om et begravelsesbyrå hadde lenge vært der. En ville 
søke å oppfylle et lenge følt ønske om dette, - i nær tilknytning 
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til kristenfolket i byen. For å få en god bakgrunn til foretagen
det, overtok styret fru Katinka Nilsens begravelsesbyrå. Og så 
ble Indremisjonens begravelsesbyrå A.s opprettet den 14. fe
bruar 1939. 

Til bestyrer ble kalt diakon Tor Hommeland. 
Han ble født 2. mai 1899 i Høle, Høgsfjord, og ble utdannet 

ved Det Norske Diakonhjem. Den 1. j uli 1927 ble han kalt som 
diakon i Bergens Indremisjon, og begynte samme år. 

Diakon Hommeland var et arbeidsj ern. Han elsket sin gj er
ning blant syke og gamle, og var en god veileder for bekymrede 
og sørgende. Til dette deltok han meget som taler ved møtene 
og andaktsstundene i foreninger og på gamlehjem. Etter 1 0  års 
tjeneste flyttet han til Valen som pleier ved sykehuset. 

Hos Hommeland kom det nye tiltaket i de beste hender, det 
var styret viss på. Han la da også ned et grunnleggende arbeid, 
i de 11 årene han var der. I tiden 1 950-1962 var Ole Solstrand 
bestyrer og førte oppgaven videre. 

I 1955 ble byrået oppløst som aksjeselskap og overtatt av Ber
gens Indremisjon som eneinnehaver. 
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Fra venstre : Olav l'vfadsen, formann, Trygve Hopsdal, disponent, 
Kjell Sørensen, nestformann, Simon Selvik. 



I DEN ANDRE VERDENSKRIGENS MØRKE 

SEKRET ÆR ALF ANDERSEN 

Den 9. april 1 940 kom som et sjokk på alle. Med ett slag var 
store deler av Bergens befolkning spredt for alle vinder, evaku
ert ut over bygdene.  All møtevirksomhet stanset også i Bergens 
Indremisjon. 

Den 30. april hadde styret møte. Og der ga sekretæren, pastor 
Olaf E. Bjelland, en oversikt over møtevirksomheten : «Vi er i 
dag samlet under meget alvor.lige forhold. Norge er oå -rammet 
av krig, ooe som vi vanskelig kunne ha tenkt oss . Den første 
uke fra tirsdag 9. apri l ,  var det uråd å samles til møter i byen. 
Alle møter ble avlyst på grunn av ventede flyangrep og på 
grunn av at tusener av byens befolkning var evakuert til 
distriktene. Søndag den 14 .  april hadde vi to møter i bedehuset 
på Hop under særdeles god tilslutning. Likeledes møte 
tirsdag og torsdag. De øvrige ukedager holdtes andakt i 
hjemmet hvor vi bodde. Første møte i sentrum holdtes søndag 
fm. den 2 1 .  april i Misjonshuset med god tilslutning. Siden 
benkene i Betlehem var tatt i bruk i Kalmarhuset og i 
Berstadkjelleren, holdtes møtene i Misjonslmset. Nå er benkene 
kommet på plass igj en, og vi har nå møter i Betlehem som 
vanlig. På ytterstedene er møtene delvis kommet i gang igjen 
unntaken i Laksevåg, Sandviken og på Florvåg.» 

Styret prøvde å greie den nye situasjonen så godt som mulig. 
«Da det er vanskelig i disse tider å samle hele styret, besluttet 

man å velge en krisekomite til å vareta Bergens Indremisjons 
interesser, når ikke styret kunne samles. 

På grunn av den vanskelige situasjon besluttet man å utbetale 
50 0/o lønn i likhet med de fleste andre bedrifter og organisasjo
ner. Ved presentasjon av lønningsliste får man ut disse 50 0/o av 
lønningen fra banken.» 

Senere ble lønnen etterbetalt, og ful l  lønn utbetalt fra 1. sep
tember samme året. 

Først etter sommerferien vendte byens befolkning tilbake, og 
nå kunne møtevirksomheten komme i gang for alvor. Utover 
høsten skulle det vise seg at blendingen la alvorlige hindringer 

vegen for kveldsmøtene. Men etterhvert vendte folk seg også 
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til dette. På grunn av situasjonen ble høstmøtet gjort en del kor
tere enn vanlig. De vanlige fester søndag ble avlyst på grunn 
av rasjoneringsbestemmelsene. I stedet ble det holdt et festmøte 
i Betlehem med ca. 1100 deltakere. 

Høsten 1939 og vinteren 1940 hadde vært en åndelig tung 
arbeidstid. Folk var i den grad opptatt av begivenhetene at inte
ressen for kristelig møtevirk
somhet var synkende. Men da 
vi kom med i krigen, kom det 
også åndelig nød over landet. 
Noen stor vekkelse ble det ikke. 
Men situasjonen ble en annen. 
Høsten 1940 ble det meget let
tere å arbeide. Møtesøkningen 
økte jevnt. I 1941 var møtesøk
ningen enda bedre, og det var 
større mottakelighet for Guds 
ord. Tidens trykk ble for stor 
for noen, så de greidde ikke 
lenger stå utenfor Gud. Men 
«kampen for tilværelsen» ble 
også verre og la beslag på sin
nene. 

Etter pastor Olaf E. Bjelland 
ble paslor Alf Andersen kalt til 

Il lf Il ndersen,

sekretær 1941-1951 

sekretær, og begynte den 15. august 1941. Han er født den 16. mai 
1906 i Kristiansand S. I 1926 reiste han til Amerika og slo seg 
ned hos en slektning som var prest i New York. Der ble han 
omvendt til Gud. 

To år etter gikk han inn på Trinity Seminary and Bible Insti
tute, Minneapolis (nå flyttet til Chicago), der han studerte i 4 år. 
Etter den tiden var han prest i flere menigheter i New York og 
Chicago. Just før krigsutbruddet kom han tilbake til Norge. 

I sekretær Andersen fikk Bergens Indremisjon en dyktig mann, 
både som administrator og forkynner. Aldri sparte han seg. All
tid var han på farten i indremisjonens mange gjøremål. Han 
betydde derfor meget for arbeidet, - både under krigen og i 
tiden etter den, - fram til 31. januar 1951 da han sluttet. 

1942 ble et travelt og slitsomt år. Når det gjaldt selve møte-
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virksomheten, gikk alt mer på det jevne, kanskje var det litt 
slappere enn året før. En alminnelig treghet og tretthet gjorde 
seg gjeldende, en krigstretthet. Reservene måttes brukes, både 
åndelig, psykisk og fysisk sett. «Matauk» og «sjølberging» gjorde 
seg sterkt gjeldende. 

Betlehem rekvirert 

Den 12. februar 1943 kom styret sammen til et viktig møte. 
Den tyske vernemakten hadde i skriv av 10. februar gjennom 
Bergens Oppgjørskontor rekvirert Betlehem til overtakelse 13. fe
bruar. Sekretæren hadde konferert med representanter for verne
makten og fått overtakelsen utsatt til 22. februar, da en rekke 
møter jo allerede var blitt kunngjort. Misjonshuset var blitt 
rekvirert 20. oktober 1 941 .  Styret drøftet nå hva som best kunne 
gjøres for å redde situasjonen. 

Ved et fast leieforhold med styret for kinomatografene fikk 
Bergens Indremisjon holde møtene søndag formiddag i «Logen».  
Fra kirkens side ble indremisjonen møtt med velvilje så den fikk 
holde møtene søndag kveld i en av byens kirker. Ukemøtene ble 
holdt på Ungdomssalen. Ellers ble det også leiet andre lokaler 
for møtevirksomheten, Y nglingeforeningen, Gimle, Fiskarheimen 
og Salem. 

Krigsulykkene i 1944 

Eksplosjonsulykken i Bergen den 20. april 1944 ble en forfer
delig katastrofe. Den kom brått, uventet og totalt rammende. En 
båt som tyskerne hadde, var lastet med farlig eksplosiv spreng
stoff og lå ved F estningskaien. Det brøt ut brann ombord. Skipet 
fløy i luften, hus ble kastet overende, båter ble kastet på land, 
gjenstander ble slynget rundt i byen og branner ble tendt. 
94 mennesker ble drept og 4.800 ble såret. Tusener mennesker 
sto rådville, uten tak over hodet og uten hjelpemidler av noen 
art. 13 1  hus ble fullstendig borte, 1 17 hus kondemnert, 45 hus 
ble ellers sterkt skadet og 3.560 hus fikk mindre skader. 5.000 
mennesker mistet sine hjem. Ulykken kostet 55 millioner kroner, 
som var mange penger i de dager. 

Flere hjelpeorganisasjoner satte i sving et storstilt hjelpe-
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arbeid. Den 23. april oppnevnte fylkesmannen et ansvarlig ut
valg med fabrikkeier Hans B. Fasmer som formann. 

Bergens Indremisjon mobiliserte øyeblikkelig all sin kraft i et 
mektig hjelpearbeid. En komite ble nedsatt til å lede det: Sekre
tær Alf Andersen, diakon Lunde Ullerø, søster Britt Flaten og 
kjøpmann Kr. 0. Bouge. Her gjorde særlig sekretær Andersen 
en innsats som med rette fikk alles respekt. · Samme dag som ut
valget ble oppnevnt hadde han en telefonsamtale med herr Fas
mer, og meldte at Bergens Indremisjon gikk med, men da på en 
betingelse : Midlene som ble innsamlet av indremisjonen, skulle 
indremisjonen ha ansvar for ved utdelingen. Naturligvis måtte 
der et visst samarbeid til med utvalget, for å holde ute alle mu
ligheter for at noen skulle tilsvindle seg midler. 

Samme dag rettet Bergens Indremisjon telegrafisk appell til 
kristenfolket, gjennom aviser og blader rundt om i landet. Opp
slutningen var helt overveldende. Fra alle kanter kom det bety
delig hjelp. Ofringer ble opptatt i kirker og bedehus. Ellers ble 
det arrangert utlodninger, konserter og andre s lag tilstelninger 
med innsamling. En del innsamlingslister ble lagt ut, dels i hjem, 
dels i forretninger. Innsamlingskontor ble opprettet i Trondheim, 
Oslo og Kristiansand S. I alt fikk Bergens Indremisjon samlet 
inn kr. 889 . 1 63,65. Videre kom det til utdeling en mengde gode 
bekledningsgj enstander, sengetøy, skotøy, husartikler, j a  hele 
møblementer. En ganske stor arbeidsstokk, de fleste frivillige 
krefter, gikk øyeblikkelig i gang med arbeidet i Indremisjonens 
Hjelpesentra!. Den ble opprettet i V. Muralmenning 1 7 .  I alt ble 
2 .000 familier hjulpet ved Bergens Indremisjons innsats. 

Resten av krigen ble en uhyggelig tid for Bergen. Den 4 .  okto
ber 1944 kom l 00 engelske fly og bombet ubåtbunkeren på Lakse
våg. Det ble drept 194 mennesker på Laksevåg og 3 1  i Bergen. 
Den 29.  oktober kom det andre angrepet, da 37 mennesker ble 
drept i Bergen. Et av de angripende fly ble skadet av luftskytset. 
Det slapp bombelasten mens det fløy i retning inn over byen. 
Bombene rammet bebyggelsen på Nøstet. Det var j o  nær Betle
hem. Både under eksplosjonsulykken og nå fikk lokalet en sørge
lig medfart. 

Den 29.  oktober var høstmøtedag i Bergens Indremisjon. En 
mengde tilreisende var i byen til møtet. Enda krigen var rykket 
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Hovedstyret i Bergens Indremisjon 1938. 

l .  rekke : Lars Danielsen, Simon Selvik, nestformann, Magnus Breistein,
formann, Olaf E .  Bjelland, sekretær, l\fath. M. Angelvik, kasserer, 

Isak Tofting. 

2. rekke : Johs. Anthun, Alfred 11'\Testerlid, Ivar Samset, Kjell Sørensen, 
Monrad Nilsen, Kr. 0. Bouge, Sverre Eliassen. 

så nær og stillingen var blitt så alvorlig, møtte en mengde men
nesker opp til møtet søndag formiddag. Politiet så seg nødt til 
å forby møter nær det krigsherjete strøket. Med velvilje fra 
Korskirken og Domkirken ble møtene fortsatt der. En bibeltime 
ble holdt i Gimle. 

Fra 1. november 1944 til 8. mai 1945 var arbeidet meget van
skelig for Bergens Indremisjon. Mange mennesker var flyttet fra 
byen, ungdoms- og barnearbeidet lå nede, møtevirksomheten var 
sterkt hemmet. Men likevel måtte arbeidet gå sin gang så langt 
som mulig·, ved de trofaste tjenere som indremisjonen hadde. 
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DEN NYE TIDEN 





ETTERKRIGSTIDENS KREVENDE SITUASJON 

INSPEKTØR SIMON SEL VIK 

Det siste krigsåret ble temmelig tungt for Bergens Indremisjon. 
Krigsfrykt, rekvirerte lokaler og evakuering, rammet - på hver 
sin måte - alt. 

Den 8. mai 1945 kom freden, - som en mektig utløsning av 
lenkebundne frihetskrefter. Til mange hjem kom nok dagen med 
sorg og savn. Men over landet kom den med en flom av lys. Den 
nye tiden kom, - med et vell av nye oppgaver til alle. Nå måtte 
alt bygges opp på nytt, både i mennesket selv og rundt om det. 

Noen svikt i Bergens Indremisjon hadde det ikke vært. Ingen 
i styret, ingen blant arbeiderne var N. S. eller «stripet». Men 
fienden hadde gjort sine strandhogg. Sjåfør Nils Tangedal 
(f. 1 907), medlem av indremisjonen, ble tatt i mars 1941  og skutt 
i Berlin 7. september 1942. Lagermann Alfred Yndestad, medlem 
av ungdomsforeningen, ble tatt og sendt til Tyskland som N. N.
fange, bukket under og døde i Kaysheim 6. juni 1 944. Misjons
skoleelev (på Fjellhaug, Kinamisjonen), Lars Sandvik, medlem 
av ungdomsforeningen, måtte gå i dekning i mars og rømme til 
Sverige i september 1 942. Han kom tilbake til Oslo i hemmelig 
oppdrag, men ble tatt på Svenskegrensen i februar 1943, fikk døds
dom og ble skutt ved Trandum 8. mai 1 944. Vaktmester i Betle
hem, Karl Sandnes, som var marineoffiser, ble tatt under «offi
sersaksjonen» og sendt til Tyskland. Stud. pharm. Walter Ekeli, 
medlem av hornorkesteret, ble tatt under «studentaksjonen» og 
sendt til Tyskland. Begge disse kom hjem etter freden med livet 

behold. 
Etterhvert ble indremisjonens lokaler frigitt. Betlehem ble fri-
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Gustav Ballestad, 
formann 1946. 

Simon Selvik, 
formann 1947-1960. 

gitt i juni 1945. Hop bedehus, Årstad bedehus og Sandviken bede
hus ble frigitt. Hop bedehus var en tid blitt nyttet til russisk krigs
fangeleir. Årstad bedehus hadde vært beslaglagt av de kommu
nale myndigheter til lager av levnetsmidler. Sandvikens bedehus 
hadde vært lagringssted for tyskerne. Laksevåg Indremisjon 
hadde mistet sitt bedehus og måtte friste en omflakkende tilvæ
relse. Nå fikk den en midler tidig plass i (Herman Gransvei 5) 
en leiet tyskerbrakke. 

Betlehem var i verre forfatning enn styret hadde tenkt. Der
for var man stemt for å bygge et nytt Betlehem. Men nå var det 
ikke mulig. På grunn av materialmangelen fikk en bare ta en 
foreløpig reparasjon. En hovedutbedring ville bli meget kostbar 
og lite tilfredsstillende. Sekretær Alf Andersen reiste den 1 4. ok
tober 1945 ti l Amerika for å samle midler til et nytt Betlehem. 
Han kom tilbake den 26. januar 1946 med netto kr. 17 . 887 ,50. 
Med avsetninger og renter er beløpet siden steget til ca. kr. 60.000. 
I 194 7 måtte det gjøres noe med lokalet. Alle ting tatt i betrakt
ning var det likevel best å ta en hovedutbedring. Ingen hadde 
tenkt at den skulle bli så omfattende som den ble. Skjulte svak
heter etter eksplosjonsulykken og bombeangrepet i nærheten kom 
for dagen. Bl. a. måtte bæresøylene mot V. Muralmenning skiftes 
ut. Doble vinduer ble satt inn for å gjøre lokalet lunt. Granitol
belegg ble lagt over hele gulvflaten. Orgelet ble flyttet fra salen 
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til galleriet. Lokalet ble malt i lyse og vennlige farger. Mens 
dette ble utført, i tiden 20. mai - 20. september, ble møtevirk
somheten lagt til Misjonshuset. Den 21. september ble Betlehem 
tatt i bruk igjen. 

Bergens Indremisjons mangeårige formann, kjøpmann Magnus 
Breistein, frasa seg gjenvalg den 16. desember 1945. Tross gjen
tatte oppfordringer om å bli stående, holdt han fast ved sin be
slutning om at yngre krefter nå burde ta fatt. Han ble hjertelig 
hyldet for sin store innsats. Styret, som ikke hadde regnet med 
dette skiftet, hadde ikke formannsemnet klart for valg. Derfor 
gikk det inn for å få sekretær i Det Vestlandske Indremisjons
forbund, Gustav Ballestad, (f. 1. sept. 1890) til å overta formanns
vervet. Han satt da som medlem av styret. Ballestad hadde helt 
fra 1917 vært en skattet forkynner i Bergens Indremisjon. På 
grunn av det store arbeidspresset i Forbundet, har han ikke hatt 
høve til å delta i det praktiske indremisjonsarbeidet i Bergen, som 
han selv ville. Derfor var det ikke lett for ham å overta en slik 
oppgave. Men han gikk da med på det, - under den forutset
ning, at det bare skulle bli det ene året. 

Den 3. januar 194 7 ble så inspektør Simon Selvik (f. 13. fe
bruar 1891) valgt til ny formann. Han ble omvendt i den tredje 
store vekkelsen som gikk over byen ( 1910). Snart ble han aktivt 
med i ungdomsforeningens arbeid. Etterhvert ble han meget enga
sjert i komiteer og utvalg, med i musikkforeninger og søndags
skolen osv. Han var den egentlige stifteren av Yngres Avdeling. 
I 1924 ble han medlem av hovedstyret, hvor han så å si sto til 
1960. I 14 år var han formann. 

Selvik hadde en betydelig arbeidskraft som han hele tiden nyt
tet til ytterste grens� i denne tjenesten. Hans store hjertesak ble 
nettopp indremisjonens fremgang. Han ble formann i styret for 
Bergens indremisjons kafe, formann i styret for vernehjemmet 
«Fredly», nestformann i styret for Bergens Indremisjons Gamle
og Pleiehjem, formann i styret for Redningsarbeidet i Hollender
gaten (i en overgangsperiode) , som representant for Bergens 
Indremisjon ble han en del år formann i styret for Bergens Mi
sjonshotell. Det krevdes meget også av hans innsats da de måtte 
flytte fra det gamle Misjonshotellet og ta det store løft å kjøpe 
Grand Hotel Terminus. 

Ved siden av alt dette har han hele tiden vært aktiv med i den 
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Styret for Bergens Indremisjons hafe 1963. 

1. rekke : Simon Selvik, nestformann, Marie Lie, bestyrerinne,
Egil Blindheim, formann. 

2. rekke : Bjarne Heggernes, Kristina Myrmel, Trygve Hopsdal, sekretær
og forretningsfører, Olga Bouge, Kristian 0. Bouge. 

åndelige siden av arbeidet. Praktisk talt alltid var han til stede 
ved alle møtene i Betlehem. Alltid hadde han et bankende hjerte 
for den åndelige bevegelsen i forsamlingen. 

Men �tterkrigstiden ble så totalt annerledes enn alle hadde 
ventet. Den nye tiden gikk inn i en lammende fred, en kald krig, 
en verdslig frihet, en psykisk reaksjon etter all spenningen, -
en materialistisk oppgang og en åndelig nedgang. Årsmeldingene 
klager sterkt over dette. 1946 : «Dessverre kan vi ikke si at den 
åndelige fremgangen har stått i forhold til våre forventninger. 
Få mennesker har vært oppmerksom på den livsskade som disse 
krigsårene har påført den norske sjel. Den eneste veien ut av 
uføret er ydmykhetens og angerens botsgang til nådestolens store 
Frelser, som igjen vil ta seg av oss i kjærlighet.» 1 947 : «Vi 
hadde satt store forhåpninger til en rik vekkelsestid etter krigens 
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slutt : Våre forhåpninger har slått feil. I stedet merker vi en 
stadig om-seg-gripende verdsliggjøring.» 1948 : «I stedet for 
vekkelse ble vi vitne til en stadig mer omfattende verdsliggjøring 
og likegyldighet overfor åndelige ting. Man trøstet seg med at 
dette var en reaksjon som fant en naturlig utløsning etter de 
lange og krevende krigsårs påkjenning. Nå er stillingen så av
klaret, at vi kan bestemt si at den åndelige avmaktsstillingen i 
folket ikke skyldes naturlig reaksjon etter krigens svære påkjen
ninger. Nei, vi står overfor organiserte åndemakter i djevelsk 
virksomhet mot Guds rikssak.» Slik vurderte styret situasjonen 
år etter år. Først 7 år etter krigens slutt var den åndelige situa
sjonen såpass lettet, at tonen ble lysere. 

Men selve virksomheten gikk sin gang. Møtene ble holdt som 
før i trofast tjeneste. Pastor Alf Andersen la ned et betydelig 
arbeid, like til vinteren 1 951 da han sluttet som sekretær. 

VART LIV 

Det hadde ofte vært på tale å starte et blad for Bergens Indre
misjons medlemmer. Men tiden syntes ikke være moden for til
taket. Den 1 8. desember 1945 satte styret ned en komite, for å 
utrede spørsmålet. Komiteinnstillingen forelå den 1. februar 1946: 
«Bladet kommer ut hver 14. dag, med 24 nummer pr. år med und
tagelse av juli måned. De som vil betale en frivillig kontingent, 
kan få gjøre det. Ellers kan det med mellomrum opptas kollekt 
til bladet på medlemsmøtene.» Både komiteen og styret var enig 
om at bladet måtte sendes til alle medlemmene gratis, både innen 
hovedforeningen og lokalforeningene. Andre kunne abonnere på 
det mot en fast kontingent. På styremøte 6. februar 1946 ble det 
vedtatt å kalle bladet «Vårt Liv». Videre ble det vedtatt å opp
nevne komite for bladet : To fra hovedstyret, 1 fra ungdomsfor
eningen, 1 fra Y.A. og I fra hver av lokalforeningene (som nå 
mer og mer gikk under navnet : Ytterstedene). 

Lørdag 1 3. april 1946 kom det første nr. av «Vårt Liv». 
Diakon T. Samdal ble valgt til bladets første redaktør, og fun
gerte i 3½ år. Han førte en respektabel redaksjon, ikke minst 
når det gjaldt bladets ånd og tone. Etter ham kom først Magnus 
Myrmel i 2 år, og så Trygve Hopsdal som redaktør fra 1952. 
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Bergens Indrem isjons Damekor. 

1. rekke : Hanna Sævild, Ruth Svendsen, Gunhild Raunehaug, Val borg
Blindheim, Anna Yndestad, Johanne Jacobsen, Ragna Naversæther.

2. rekke : Marie Vindenes, Aslaug Johnsen, Hildur Hannevik, Anna
Eriksen, dirigent, Birgit Johnsen, Anna Olsen, Magdalene Einarsen.

Begge har fortsatt bladets gode redaksjon. « Vårt Liv» har utført 
en forkynnende, belærende, opplysende og samlende virksomhet 
i Bergens Indremisjon. 

BERGENS INDREMISJONS DIAKONAT 

Etter krigen sto Fattigpleien overfor mange oppgaver. Det var 
godt at erfarne folk hadde ansvaret. I 1944 ble kjøpmann Kristian 
0. Bouge (f. 1 893) valgt til formann, et tillitsverv han siden har
hatt. Med sin interesse for saken og sin gode arbeidskraft har
han satt meget inn for denne viktige delen av indremisjonens
gjerning.

I februar 1 945 begynte Tønnes Samdal som diakon i Bergens 
Indremisjon (f. i Bømlo 1916).  Etter utdannelsen 1943 var han 
diakon og bysekretær i Tromsø Indremisjon. I 4½ år gjorde han 
en betydelig tjeneste i Bergens Indremisjon, som diakon, social
arbeider, forkynner og redaktør («Vårt Liv»). Fra 1947 har han 
vært formann i styret for Bergens Indremisjons Gamle- og Pleie
hjem, og har der gjort et administrativt godt arbeid. I 1949 ble 
han klokkerdiakon i St. Markus kirke (Bergen). 
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Den 24. september 1948 vedtok styret og den 25. mai 1949 ved
tok medlemsmøtet å forandre navnet Fattigpleien til Bergens 
Indremisjons Diakonat. 

Diakonatet merker seg stadig ut for sitt pulserende liv. Mange 
tjenere er kommet og gått disse årene og mye godt arbeid er ut
ført. Vi nevner noen av dem som har betydd mest - i kortere 
eller lengere tid - : Diakon T. Lunde Ullebø, s. Solveig Ynde
stad, s. Ruth Halås, s. Helga Vorland, diakon Johan Haugland, 
frk. Tonette Krog, s. Bergit Sigdestad, s. Mary Hansen, s. Solveig 
Odland og fru Solveig Nøkling. Stor velsignelse har disse brakt 
med seg til hjelp, trøst og oppmuntring for syke, gamle og en-
8omme. 

Både det åndelige liv og den ytre velferd gjelder det her. Ved 
husbesøk og sykebesøk (i 1955 helt oppe i 1482 sykebesøk) er her 
blitt gjort troens og kjærlighetens gjerninger. Enda tidene har 
vært gode, er det mange som trenger støtte til det daglige brød. 

Det er blitt gitt gaver in natura, klær, sko og mat. Særlig er det 
blitt lagt vekt på hjelpen til jul. Bergens Indremisjon har «jule
gryter» satt ut på 4 steder i byen, der folk har gitt betydelige 

Styret for Indremisjonshjemmet 1963. 

I. rekke : Guro Mjaanes, Ragnvald Hannevik, formann, Emma Carlsen.
2. rekke : Erik Eriksen, Sigurd Fanebust, bestyrer, Anton NØkling,

Sigv. Iversen, Monrad Nilsen. 
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pengebeløp. Ved «julegrytene» har hornorkesteret vært flittig 
med musikk. Til jul blir ca. 150 familier hjulpet. Det blir delt 
ut ca. 1 00 matpakker. Ellers blir det holdt julefest for gamle i 
Betlehem, med plass for over 200 innbudte. Om våren blir det 
holdt en landtur for gamle, med over 100 deltakere. 

Redningsarbeidet i Hollendergaten 15 fikk en rik tid mot slut
ten av krigen. Vinteren 1945 var der en god vekkelse, med mange 
som søkte Gud. Dette fortsatte utover året og tok seg opp igjen 
i 1946. Interessen for denne arbeidsgrenen har vært stor. Lenge 
ble det holdt friluftsmøter på torget hver onsdag kl. 20, gjennom 
hele sommerhalvåret. I mange år holdt dagstuen for hjemløse 
åpent kl. 10-16, gjennom hele vinterhalvåret. Annenhver søn
dag i vinterhalvåret har det vært gratis utdeling av kjøttsuppe 
til ca. 80 menn. På hjemmet har det vært losjihus for ca. 70 menn. 
Ellers har hjemmet hatt en god kafedrift (til 1953) .  Bestyrer 
Georg Schetne sluttet i 1946 etter mange års arbeid ved red
ningshjemmet. I 1946-1 955 var så Henriksen og frue bestyrer
folk. Fra 1956 har sekretær Sigurd Fanebust fortsatt i samme 
gode spor. 

Under den store eksplosjonsulykken som rammet byen i 1944, 
fikk også bygningene på Klosteret 12 stygg medfart, men ingen 
menneskeliv gikk tapt. Etter denne katastrofen, ble så de verste 
skadene utbedret. Men de senere år er huset blitt påkostet store 
beløp til utbedring og modernisering. 

Etter krigen har det ikke vært den tilgang av unge piker til 
hjemmet som tidligere, for lengere opphold. En stor del av dem 
som har vært anbrakt der disse årene, har hatt kortere opphold, 
for så å sendes videre til skolehjem e. I. Det har heller ikke vært 
anledning å drive hjemmet som et lukket hjem lengere, slik at 
vernehjemmet har for en del skiftet karakter etter krigstiden. 

De senere årene har en således også gitt plass på hjemmet for 
en del eldre eller uføre, som Sosialtrygden har søkt om plass for. 

Vaskeriet som tilhører hjemmet, er nå utleiet. 
Siden 1937 har frk. Petra Kopperdal vært bestyrerinne av 

vernehjemmet, og utført et trofast og godt arbeide i over 25 år. 
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BERGENS INDREMISJONS GAMLEHJEM 

I mange, mange år var tanken om et indremisjonens gamlehjem 
levende. Da diakon K. Alvheim kom, gjorde han tanken aktuell. 
l årsmeldingen 1938 skrev han : «Der sitter så mange gamle
rundt om i fuktige kjellere og på trekkfulle kvister. Bolignøden
rammer ofte de gamle verst. De har for lite å betale med og tren
ger jo ikke så stor plass. Og så blir det å stables bort i kjeller
eller på loft. Det ville være en ekte indremisjonsgjerning å ta
seg av dem på et indremisjonens gamlehjem, hvor de fikk legem
lig og åndelig pleie og tilsyn.»

På medlemsmøtet 22. oktober 1941 ble det vedtatt å søke reist 
et g'�mlehjem. 

Etter krigen ble det kjøpt en eiendom på Fjøsanger til dette 
formål. Men de gamle syntes stedet lå for langt borte fra byens 
sentrum, ikke minst fra Betlehem, dit de ville gå så lenge de mak-

" 

Bergens Indremisjons Gamle- og Pleiehjem, 
Welhavensgate 76 og 78. 

15 - Bergens Indremisjon 2;25 



St),ret for Bergens Indremisjons Gamle- og Pleiehjem 1963. 

1 .  rekke: Tønnes Samdal, formann, s. Solveig Eide, bestyrerinne, 
Simon Selvik, nestformann. 

2.  rekke : Kr. 0. Bouge, sekretær, Ragnhild Moe, Konrad Alvheim,
Birgit Johnsen, Kjell Sørensen, kasserer. 

r et det. På medlemsmøtet 8. april 194 7 ble det vedtatt å selge 
den eiendommen og kjøpe en ny, som kunne være mer høvelig. 
Allerede dagen etter kjøpte styret Welhavensgate 76, en stor og 
vakker hjørneeiendom med tre åpne fasader, den ene direkte ut 
mot Nygårdsparken. Huset hadde 23 værelser med flere kjøkken 
og bad. 

Den 28. januar 194 7 kalte styret søster Britt Flaten til den 
første bestyrerinne for gamlehjemmet. Søster Britt hadde 15 års 
tjeneste bak seg i Bergens Indremisjon. Hun hadde et kjent og 
kjært navn, og var derfor et heldig valg. Særlig med tanke på 
selve starten var det overmåte viktig å få en bestyrerinne med hen
nes tillit i foreninger og hennes erfaring i arbeidet. Søster Britt ble 
født den 11. juni 1896 i lnnseth, Nordre Østerdal. Hun elsket 
sykepleiegjerningen og vek ikke tilbake for de krav som denne 
gjerningen stilte henne. 

Den 30. april 194 7 oppnevnte styret en allsidig sammensatt 
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komite med diakon T. Samdal som formann. Komiteen fikk en 
kj empeoppgave med å løse alle de problemer som meldte seg når 
et gamle- og pleiehjem skul le starte. Ti l dette kom spørsmålet 
om leieboerne som måtte plaseres andre steder for å frigjøre 
huset. 

Et år etter, den 1 .  mai 1 948,  hadde en fått inn 9 gamle. Men 
den 1 .  juni 1 948 sluttet s .  Britt. Det hadde vært et slitsomt år for 
henne. På den korte tiden hadde hun vunnet en stor plass 
hos alle og var meget avholdt av de gamle. Etter henne ble 
s . Martha Espeseth tilsatt. Hun var Betania-søster, men godt kjent
i indremisjonen, der hun hadde vært med både i ungdomsfor
eningen og sangkoret.

Først den 16 .  oktober 1 948 kunne hj emmet vigsles. Formannen 
i gamlehjemsstyret, diakon T. Samdal, ønsket velkommen og 
ledet festen. Sekretær G. Ballestad vigslet hjemmet og talte fra 
ordet i Es. 46, 4 : «Like til eders alderdom er j eg den samme, 
og til I får grå hår, vil j eg bære eder.» Diakon K. Alvheim 
avsluttet. 

Høsten 1949 sluttet s. Martha som bestyrerinne. Samtidig be-

Kvinneforeningen «Lysglimt» 1963. 

(Denne forening samler midler til gamlehjemmet.) 

1. rekke: Helene Knudsen, Sofie Bøe, Gudrun Larsen, Anna Kvalvaag, for
mann, Anna Aarebrot, Inga StØrdal, Marie Sørensen. 

2. rekke: Tora Corneliussen, Margit Madsen, Alma Skorpen, Lina StØrdal,
Jensine Bårdsen, Erika Flokenes, Juliet Bruvik, Kathinka Fanevik.
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gynte diakonisse Ellen Bjørnevik. Hun sluttet i 1956, og da over
tok søster Solveig Eide. Den dyktige ledelsen hjemmet har hatt, 
er en vesentlig årsak til dets vekst og trivsel. Våren 1952 ble 
Welhavensgate 78, huset som ligger vegg i vegg med gamlehjem
met, kjøpt for å utvide hjemmet. I 1958 kjøpte Bergens Indremi
sjons kafe Welhavensgate 80 til funksjonærbolig. Det er en pen 
husrekke indremisjonen eier der. Foruten plass til 70 gamle, er 
der flere leiligheter med plass til en del av betjeningen og til 
indremisjonens sekretær og forretningsfører. 

YTRE LAKSEV AG INDREMISJON 

Den kristelige virksomheten på Ytre Laksevåg er av gammel 
dato. Omkring 1910 ble det drevet både søndagsskole og møte
virksomhet i den gamle Nygaard Skole. Da Godtemplarlosjen 
hadde byg·get hus i 1 914, ble virksomheten flyttet dit. I 19 1 5  ble 
det stiftet indremisjonsforening. En del aktive kvinner og menn 
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Styret for Ytre Viksevåg indremisjon 1963. 

I. rekke : Gudrun GrØ tte, sekretær, Malvin Askeland, formann,
Helga Johannessen, kasserer. 

2. rekke : Ivar Haveland, Nils J. Johannessen, nestformann,
Brynjulf NØdtvedt, Ki\re Nielsen. 



gikk inn for dette arbeidet. Soknepresten til Laksevåg, Fredr. 
Tybring, var en flittig taler på møtene. 

I 1944 ble stedet benådet med en gjennomgripende vekkelse. 
Herr og fru Egil Knutsen åpnet sitt hjem for møtene. Den første 
indremisjonsforeningen var etterhvert gått inn. Derfor ble det i 
1 945 stiftet en ny indremisjonsforening. Tanken om nytt bede
hus grep om seg. I 1945 ble kvinneforeningen «Husgry» stiftet, 
for å samle penger. De skaff et seg en tomt ved Helseheimen, fram 
til Lyngbøveien. Og i 1962 ble arbeidet satt i gang. Bedehuset 
skal reises i to byggetrinn. Fullt ferdig vil det bli et stort og tids
messig hus i alle deler. 

LAKSEV AG NYE BEDEHUS 

Sommeren 1944 ble det gamle bedehuset på Laksevåg revet, 
etter krav fra kommunen. Den skulle da gå i gang med den nye 
ferjeveien som skulle ligge over tomten. Huset ble lagret til etter 
krigen, da det ble solgt til Haugland og Tertnes indremisjons
foreninger. 

Kommunen lot Laksevåg Indremisjon leie hus i Herman Grans
vei 5, en tidligere tyskerbrakke. Husværet ble nok for lite og 
ulaglig, men midlertidig fikk det være godt nok til en vanlig 
virksomhet. I 194 7 -49 fikk foreningen en god vekkelsestid, da 
skolestyrer Olav Vikøren og sekretær Alf Andersen gjorde et be
tydelig arbeid. I 1951 satte foreningen i gang teltvirksomhet på 
Janson-Marken og kjøpte i 1952 eget telt til denne virksomheten. 
1 flere somre drev de teltmøter med store forsamlinger. 

Alt i 1942 tok planene om nytt bedehus fastere form. Da be
gynte Bedthusringen å arbeide med det økonomiske løft. Mange 
års forarbeide måtte til, dels med pengeproblemet, dels med 
tomtespørsmålet, dels med byggeløyvet. Lånesummen ble stor, 
hele 425.000 kroner. Men offerviljen har vært makeløs. Styret -
med dets drivende formann, bokbindermester Sverre A. Holter -
har vist åndelig energi og økonomisk kløkt. Endelig i 1953 forelå 
byggeløyvet fra departementet. Huset er stort og praktisk innre
det. Den 22. april 1954 ble så «Betania» innviet av sekretær 
G. Ballestad. (Bilde av huset side 78.)

Laksevåg Indremisjon har utviklet seg til et mangegrenet ar-
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beid, med en rekke underavdelinger, kvinneforeninger, ungdoms
forening, Y. A. -forening og mannsforening, avdeling for fattig
pleie og dertil gode sang- og musikk-krefter. Søndagsskolen har 
over 400 barn, fordelt på 7 klasser. 

ADMINISTRASJONEN STYRKES 

Helt fra starten av er alle regnskaper og andre gjøremål som 
tilkommer en forretningsavdeling, blitt utført i Bergens Indre
misjon ved frivillig hjelp. I årenes løp er det her blitt nedlagt et 
enestående oppofrende arbeid. 

Den tiden kjøpmann Breistein var formann, kom han på den 
tanken, at det kunne være ideelt med både en forretningsfører 
og en sjelesørger, begge fast ansatt i fullt arbeid. Foreningen 
trengte en sjelesørger som bare skulle vie seg til det åndelige 
arbeid. Men en sekretær ble for bundet av administrative gjøre
mål til å kunne makte sjelesørgeroppgaven fullt ut. Derfor mente 
Breistein at foretningsføreren skulle ta forretningsarbeidet og ut
føre administrasjonsarbeidet etter styrets og formannens nærmere 
anv1snmg. 

Breisteins tanke fikk grobunn i styret, men den ble ikke satt 
ut i praksis i hans formannstid. Først i juli 1949 ble forretnings
avdelingen opprettet, og Trygve Hopsdal (f. i Alversund 1916) 
ble kalt til forretningsfører. Med ett slag satt han midt oppe i 
et overveldende arbeidspress. Han er hovedkasserer for Bergens 
Indremisjon, forretningsfører og kasserer for Bergens Indremi
sjons kafe, for Indremisjonens Begravelsesbyrå og for bladet 
<,Vårt Liv». I «Vårt Liv» er han også en dyktig redaktør. Til 
dette har han møteplikt i alle hovedstyremøter og er i stillings 
medfør medlem av en rekke utvalg og komiteer. Og atter i til
legg til dette fikk han et krevende administrasjonsansvar for 
møtevirksomheten i hele organisasjonen, da sekretær Alf Ander
sen sluttet i januar 1951 . 

Styret syntes ikke at det med en gang kunne finne en habil 
sjelesørger til den åndelige siden av arbeidet. Derfor ble møte
virksomheten og sjelesørgerarbeidet utført som tidligere med til
reisende predikanter, som stanset i kortere eller noe lengere tid 
om gangen. 
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Trygve Hoj1sclal, 
forret ningsfører 1949-

Rasmus 1Uo, 
sekretær 1959-

Det sier seg selv at arbeidsbyrden ble for stor for forretnings
føreren. Derfor kalte styret Rasmus Mo (født i Førde i Sunnfjord 
1 898)  til ny sekretær i Bergens Indremisjon. Den l. november 
1959 begynte han. I ung alder gikk han Bibelskolen i Bergen, og 
har hele tiden stått i indremisjonens tjeneste. Helt fra 1939 har 
han stått i aktiv sekretærvi rksomhet rundt omkring i Det Vest
landske Indremisjonsforbunds distrikt : Dalsfjordens og Brem
angers fellesforening, Nordmøre krets, Sunnhordland Hardanger 
og Voss Indremisjonssamskipnad og Den Indre Misjon i Kristian
sund (2 ganger) . 

A/S GRAND HOTEL TERMINUS 
BERGENS MISJONSHOTEL 

Den 10 . februar 1950 fikk styret melding om at Bergen by 
måtte ekspropiere Misjonshotellet for gateutvidelsen. Det vakte 
bedrøvelse at det tradisjonsrike hotellet med de mange misjons
minner måtte rives. På den andre siden hadde en lenge vært opp
merksom på at det gamle hotellet ikke holdt fart med den raske 
utviklingen innen hotellbransjen. Tanken på et nybygg hadde 
flere ganger vært framme. 
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Særlig hadde en i tanke en kombinasjon mellom nytt Misjons
hotell og nytt Misjonshus på Misjonshusets sentrale tomt. Alt den 
12. september 1945 fikk styret en henvendelse fra Bergens Mi
sjonsforening om å velge 2 mann med i en forberedende komite
for nytt Misjonshus.

Da Misjonshuset den 24. mars 1946 ble åpnet for møtevirksom
het etter krigen, ble en for alvor klar over den dårlige forfatning 
huset var i. Nå skjønte alle at huset meget vanskelig ville kunne 
la seg reparere og modernisere. 

Det ble skaffet tegninger til nybygg med Misjonshotell og 
Misjonshus. Men saken var såpass vanskelig og prosjektet såpass 
dyrt (ca. 5,8 mill kroner), at styret ville se tiden an. Etterkrigs
tiden satte jo krav til store investeringer alle steder, så en fikk 
lære seg å være varsom. 

Den 1 5. juli 1954 døde Misjonshotellets avholdte bestyrer, Isak 
Tofting, nesten 71 år gammel. Han hadde hatt 48 års tjeneste 
ved hotellet, 37 år som dets styrer. Gjennom en menneskealder 
var han aktiv med i Bergens Indremisjon. Alt fra 1905 finner vi 
ham med i arbeidet, - fra 1910 som aktiv medlem i Ungdoms-
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A /S Grand Hote/ Terminus - Bergens Misjonshotel, 
Kong Oscarsgate 7 1 .  InnkjØpt og tatt i bruk 1 / 1  1 959. 



Isak Tofting, 
bestyrer av Bergens Misjons

hotell 1 9 1 7-1954. 

Egil Blindheim, 
direktØr for A/S Grand 

Hotel Terminus - Bergens 
Misjonshotel 1959-, 
(bestyrer av Bergens 

Misjonshotell 1954-1958). 

foreningen. I 1919 ble han varamann til indremisjonens hoved
styre, fra 1922 til 1944 var han styremedlem, hele 20 år som sty
rets sekretær. I 26 år var han medlem av Misjonshusets styre, i 
3 år som formann. Tofting var en vennekjær mann og en varm
hjertet kristen av den gamle, solide typen. 

Den nye leder av Bergens Misjonshotell er direktør Egil Blind
heim (født i Laksevåg 1923). Med artium, handelsskole, hotellfag
skole og praksis i hotellbransjen, er han en velutdannet og dyk
tig fagmann. 

Da alle tanker om å restaurere Misjonshuset måtte oppgis og 
alle planer om å bygge nytt Misjonshotell måtte stoppes på 
grunn av kostnaden, sendte styret et tilbud til De Forenede Hotel
ler om at de kunne få kjøpe Misjonshusets tomt og Misjonshuset 
for nedriving mot at Bergens Misjonshotell fikk kjøpe Grand 
Hote! Terminus. Dette var De Forenede Hoteller interessert i. 
Kjøpesummen ble satt til 3,4 millioner kroner pluss Misjonshuset 
med dets tomt for 400.000 kroner. Bergens Misjonshotel l  i Strand
gaten 124 ble solgt til Bergens kommune for ekspropriasjonssum-
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men - 429.000 kroner inklusive ulempeserstatning. Inventar ble 
solgt etter takst for 99.000 kroner. 

Grand Hotel Terminus, det nye Bergens Misjonshotell, er en 
prektig eiendom med 165 sengeplasser, stor spisesal, salong, flere 
selskapslokaler og kafeteria. Det har hele tiden vært forutsetning 
at eierne skal få bygge til en så stor forsamlingssal som tomte
arealet tillater det. Den 1. januar 1959 ble hotellet overtatt. Fra 
1. januar 1961 er hotellet blitt aksjeselskap. Aksjonærene er Ber
gens Indremisjon med 2/5, Det Norske Misjonsselskap 2/5, Det
V estlandske Indremisjonsforbund 1/ 5 .

MØdreforeningen «Søndagsskolens Vel» 1963. 

I. rekke : Jenny Lang�-len, Kirsten Eriksen, LillØ Syslak, Hilda Nilsen,
Anna Olsen. 

2. rekke : Tordis Olsen, Signy Johnsen, Olga Skorge, Hjørdis Nilsen (for
mann), Gunhild Raunehaug, Jenny RØdseth, Sigfrid Olsen. 

3. rekke : Solveig Tvedt, Emma Vedå, Ida Nesse, Borghild RØrtvedt,
Edith Christensen, Ragnhild Skurtveit, Hanny Moe, Helga Berentsen. 

4. rekke : Margit Brakstad, Anna Brakstad, Klara SjØtun, Birgit Johnsen,
Borghild Clausen, Laura Tangedal. 
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FREMTIDEN MØTER OPP 

Søndagsskolen 

Det var ingen lett sak å samle barna etter krigen. Men etter
hvert kom de. Søndagsskolen ble igjen det den hadde vært : 
Indremisjonens kristne innsats for fremtiden. 

Vel kunne det ofte være vanskelig å skaffe lærere. En off er
villig flokk på 40 er mange, men ikke mange nok. Alltid har 
indremisjonen hatt behov for flere søndagsskolelærere. 

Den 8. januar 1 948 døde butikksjef Johs. Mjelde, i en alder av 
ca. 80 år. Et langt liv viet han til søndagsskolens store kall, og 
etterlot seg her et betydelig livsverk. Høsten 1 909 begynte han 
som søndagskolelærer. I 1 941  måtte han grunnet sykdom trekke 
seg tilbake. Fra 1 932 til 1 941 var han formann i Bergens Indre
misjons søndagsskoles styre. Hans personlighet var som skapt til 
å lede. Da lærerpersonalet holdt sitt årsmåte den 1. oktober 1941 ,  
ble det i Misjonshusets småsal avduket et bilde av  Mjelde. Han 
var forresten den første som flyttet inn på Bergens Indremisjons 
gamlehjem. 

Kjøpmann Ragnvald Bannevik ble 
da valgt til formann. Bare 1 9  år gam
mel begynte han som søndagsskolelæ
rer, - den gang i Ynglingeforenin
gen, der Bergens Indremisjon leide 
lokaler. Han har vært en usedvanlig 
flink leder og lærer. I 56 år har han 
vært aktivt med i dette arbeidet, hvor
av 20 år som formann. I over 50 år 
har han deltatt i �edningsarbeidet i 
Hollendergaten, der han i 1 949 ble 
formann. 

Bergens Indremisjon har høstet rike 
frukter av lang og tro tjeneste blant 
søndagsskolelærerne. Foruten Hanne
viks lærertid kan vi nevne Magnus 
Breistein, 55 år, Birgit Johnsen 45 år, 
Johannes Anthun 43 år, Marie Even-

Ragnvald Hannevik, 
formann i styret for 

Bergens Indremisjons 
søndagsskole 1941-196 1  

sen 43 år, Gina Johannessen 4 1  år, Johan Aksdal, Olav Haugs
tvent, Halvor M. Larsen og Gunhild Raunehaug 40 år, Anna 
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«SØnclagsskolebussen » .  

Øverst : Bussen e r  stasjonert p å  Lægdene i vakre omg·ivelser. 
N eclerst : Utsnitt av bussen innvendig. 
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Olsen, Edith Christensen og Monrad Nilsen 39 år, Hanna Sævild, 
Normann Carlsen og Kristine Myrmel 30 år. 

Gutteavdelingen 

Før krigen ble guttearbeidet startet som en bibelklasse for gut
ter. Men i 1 94 1  ble den omorganisert og kalt Gutteavdelingen, -
med et noe utvidet program. Under krigen hadde G.A. en del 
leirer, som fikk meget å si for samholdet mellom lederne og gut
tene. Men i slutten av krigen måtte også G.A.-møtene stoppe på 
grunn av evakueringen. 

Etter krigen ble det satt ny fart i guttearbeidet. For å tenne 
interessen, ble møtene lagt opp som arbeidsmøter, der guttene 
fikk lære en del praktisk arbeid, trebrenning, lærplastikk og 
iinnarbeid. Ca. 40 møtte fram hver torsdag ettermiddag. Det blir 
alltid lagt vekt på den egentlige oppgaven : Guttene skal høre 
om og synge om Frelseren. 

Yngres Avdeling 

Vel har tiden vært vekslende for Yngres Avdeling. Men jevnt 
over har det gått godt. Det er svært vanskelig å nå byens ung
dom gjennom en vanlig møtevirksomhet. Nettopp her har Y. A. 
gjort et vellykket arbeid. Den byungdommen som nå er tilsluttet 
Ungdomsforeningen er vel så å si i det hele vunnet gjennom Y.A. 
Bare i 1957 ble 15 Y.A.-medlemmer opptatt i Ungdomsforenin
gen. 10 Y.A.-lag står nå tilsluttet Bergens Indremisjon. Hver uke 
samler de flere hundre om Guds ord. Vel kan arbeidsformen 
være en annen enn en vanlig møteform. Men frelsen er og blir 
den målbestemte hovedsak. De som blir vunnet for Gud gjennom 
Y.A.-arbeidet, er også indremisjonens framtid. Mange som i dag
er søndagsskolelærere og foreningsledere, kan se tilbake til sin
åndelige begynnelse i Y.A.

Solstreif 

Den nåværende musikkforening Solstreif er sprunget ut fra 
Yngres Avdeling. Det har jo i årenes løp vært flere musikkfor
eninger innen Y.A., også den tidligere som bar det samme navn. 
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Men etter hvert som arbeidet i Yngres skiftet, har det gått opp 
og ned i musikklagene også. 

Høsten 1951 følte man igjen et sterkt behov for egen musikk
foreningen innen Yngres Avdeling. I september måned begynte 
man å samle noen piker til øvelse og opplæring i gitarspill. Det 
viste seg at interessen var god, og den øket på etterhvert. Til å 
begynne med var det jo bare på Yngresmøtene man deltok, men 
ettersom flokken øket og det ble mere fasthet over det, kunne 
man delta på andre møter. Noen gutter kom også med i flokken, 
og dette hadde stor betydning for arbeidet ellers i Yngres. 

I 1957 om våren var Yngresmedlemmene kommet opp i 18-20 
årsalderen, og mange hadde tatt et personlig standpunkt til Kristus. 
Omtrent hele flokken som var med i musikkforeningen ble opp
tatt samtidig som medlemmer i Ungdomsforeningen, og det ble 
aktuelt med navnebytte på musikklaget. Man ble enige om å be
nytte Solstreif, et navn som jo hadde vært brukt tidligere. 

Det skiftet stadig i flokken ettersom det skifter i Ungdomsfor
eningen, men interessen har vært stor også disse siste årene. Det 

Fru Larsens syforening 1963, 
(tidligere Ungdomsforeningens syforening). 

l .  rekke : Helene Knudsen, Gudrun Larsen, formann, Marie Løvfall,
N anzy Lockert. 
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2. rekke : Hilda Frantzen, l\farie Gjengedal, Laura Haukeland,
Anna Eikeland, Elisa Eliassen, Britha Konglevoll. 



Gunnar Bjelland, 
ungdomssekretær 1951-1960. 

Harald Eide, 
ungdomssekretær 1962-

er naturligvis en stor oppgave dette å ha egen musikkforening 
innen Ungdomsforeningen. 

Det er også i gang en ny Y ngresmusikk. Den har nå eksistert 
i 3 år, og består av piker i 13-14 års alderen. Også her skifter 
det stadig, men det er en oppgave å få de unge aktivisert, og det 
har stor betydning for Y ngresarbeidet i sin helhet. Ruth Hanne
vik har hele tiden vært leder for disse to musikkforeningene. 

Ungdomsforeningen 

Høsten 1 951 ble Gunnar Bjelland (f. 1925) ansatt som ny ung
domsarbeider i Bergens Indremisjon. Han hadde gått tre dags
kurs ved Bibelskolen i Bergen, vært predikant i Det Vestlandske 
Indremisjonsforbunds ungdomsforeninger, deltatt meget i Lakse
vågs Indremisjons ungdomsarbeid og hadde tatt opptak til å stifte 
Kristelig Soldatlag i Stavanger, der han var formann i tjeneste
tiden. Med åndelig frimodighet gikk han inn for oppgaven i Ber
gens Indremisjon i de 9 år han var der. Etter Bjelland har en 
ikke hatt fast ungdomssekretær. Men Konrad Landro og Harald 
Eide har fungert hver sitt år, med permisjon fra Det Vestlandske 
lndremis j onsforbund. 
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Flere praktiske spørsmål ble løst. Det hadde lenge vært et savn 
for ungdomsforeningen at den ikke hadde en fane å samle seg 
om. Særlig nødvendig var dette ved turer og friluftsmøter. Den 
30. september 1953 ble den nye fanen avduket i et festlig med
lemsmøte. Den er meget vakker, den er sydd på blå duk, navnet
er sydd i gull, emblemet i gult, grønt og rødt. Tegningen er ut
ført av et medlem i styret, Bertin Bukkholm.

I mange år har ungdomsforeningen arrangert landtur i mai
juni sammen med hovedforeningen. Fra midten av 50-årene har 
den arrangert en båttur St. Hansaften, til et eller annet sted nær 
Bergen. Under oppholdet i land har der vært holdt møte og fest. 

Nytt i virksomheten er «Ungdommens Lørdagskveld» ,  et arran
gement hver måned i Betlehem. Med et utvidet sang- og musikk
program, en spesiell ungdomstale og en enkel bevertning, har 
disse lørdagskveldene samlet en god del ungdom. 

Også ungdomsarbeidet møtte store vansker de første årene etter 
krigen. Men situasjonen er nå blitt helt en annen. De unge har 
fonnet trivsel i Betlehems store hjem. 
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Leirstedet « Vevlestova» på Vevle, Osterøy. 
(Eiendommen ble innkjØpt hØsten 1962.) 



Styret for leirstedet « Vevlestova» 1963. 

I. rekke : Aud Liland, sekr., Tryg·ve Hopsdal, formann, Ruth Hannevik.

2. rekke : Olav JVIadsen, Jens M. Rognsvåg, Arne Hansen, nestformann,
Robert Hannevik, Gjert Reksten. 

LEIRSTED PA VEVLE, OSTERØY A 

Det har vært et savn for ungdoms- og yngresarbeidet at indre
misjonen ikke har hatt et landsted for utflukter og leirer. 

For å komme de unge i møte kjøpte indremisjonen høsten 1962 
en eiendom på Vev le, på Osterøya. Prisen var 40 000 kroner. 
Eiendommen er på ca. 7 dekar, og består av en bygning på ca. 
140 m2 gulvflate i hver av de 2 fulle etasjene. Bygningen er bare 
ca. 15 år gammel, og har vært godt vedlikeholdt. Det må foretas 
en del innredninger av soveværelser, kjøkken m. v., men ellers 
er eiendommen vel egnet til sitt formål. 

Eiendommen ligger vakkert og sentralt til, og bare ca. 1 times 
reise fra Bergen. Der er gode muligheter for utvidelser etter som 
behovet og den økonomiske evne tilsier. 
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Fra sØnclagsskolefronten. 

Øverst : Slettebakken skole, hvor man har 8 sØndagsskoleklasser. 
I midten : Speiderstuen på Nystuen, hvor man har 1 sØndagsskoleklasse. 
Nederst : Boligbygg i Adolph Bergsvei 45, hvor man i flere år hadde 

søndagsskole i underetasjen på hjørnet i forgrunnen. 



LANDAS INDREMISJON 

De siste 15  år har Bergen hatt en videre utbygging med eksplo
siv fart. En kan med rette tale om flere nye bydeler. Men når 
en hittil taler om «den nye bydelen», menes det områdene rundt 
N atlandsveien, på Landås og Slettebakken. Byen fikk en enorm 
folkeflytting som skapte store problemer på mange måter. For 
Bergens Indremisjon er situasjonsbildet et helt annet enn da Fin
bergåsen og Fridalen meldte sine krav. 

I flere år søkte søndagsskolen et passende sted på Landås og 
på Sletten. Høsten 1954 fikk forretningsforer T. Hopsdal den 
ideen å prøve med en ambulerende søndagsskole i en vanlig rute
buss. Det ble inngått avtale med rutelaget Bergen-Vest om å leie 
en av lagets store busser. Søndag 7. november 1 954 ble søndags
skolen høytidelig åpnet og bussen innviet av formannen i søn
dagsskolestyret, kjøpmann Ragnvald Hannevik. Første oppholds
sted var Legdene, der det alt var møtt opp ca. 60 barn som ble 
inntegnet. Neste oppholdssted var sporveisbussens daværende 
endestasjon på Sletten, der ca. 120 barn ventet. 80 fikk plass i 

Styret for Landås Indremisjon 1963. 

I. rekke : Ingvald Heggdalstrand, nestformann, Ivar Larsen, formann.

2. rekke : Leif Nedreås, sekr., vValdemar Bakke, kasserer, Leif Gullaksen.

243 



bussen, de andre fikk undervisning stående utenfor. Søndagen 
etter ble det leiet 2 busser og holdt 2 søndagsskoletimer i bussen 
på Legdene, 3 timer på Sletten. I januar 1955 overlot skolemyn
dighetene 2 klasserom i den nye skolepaviljongen på Sletten, der 
det et års tid ble holdt 4 søndagsskoletimer hver søndag. Som
meren 1956 fikk Bergens Indremisjon kjøpe en gammel sporveis
buss som siden har vært stasjonert på Legdene. Den ble pent inn
redet med plass til 60-70 barn. Hver søndag er det blitt holdt 
io søndagsskoletimer. Høsten 1 955 fikk en lei et et rom i Adolph 
Bergs vei. Den 9. november 1 958  ble det åpnet en avdeling for 
søndagsskolen i et speiderlokale på Nystuen i Fridalen, med plass 
til 20-25 barn. Den 1 5 .  februar 1959 ble det åpnet en liknende 
avdeling i Vestbo's store nybygg på Landåstorget. Alt på åpnings
dagen møtte 60 barn. Høsten 1 962 ble det leiet 4 klasserom på 
Sletten skole, - for hele 8 søndagsskoleklasser. Tilsammen skulle 
dette bli plass til ca. 400 barn hver søndag. 

En satte også i sving et intenst forarbeid til å skaffe egnede 
møtelokaler. I 1 959 lyktes det altså å leie et lokale i ovennevnte 
Vestbo-bygg. Der ble det satt i gang ordinær møtevirksomhet med 
to faste møter om uken. 

Den 10 .  mai 1 960 ble en merkedag i den nye bydelen. Alt dette 
forarbeidet førte da til en organisert forening. Den dagen ble 
Landås Indremisjon stiftet. Maskinist I var Larsen ble valgt til 
formann. Ca. 30 kvinner og menn var til stede i Vestbo's lokale 

på Landåstorget. Denne indremisjonsforeningen har tatt på seg 
den overveldende oppgaven som en indremisjon i dette nybyg
gerstrøket får. 

TELEFONMISJONEN 

Hovedstyret ble kjent med at et par andre bymisjoner her i 
landet hadde etablert telefonmisjon med heldig resultat. Derfor 
vedtok det å starte denne form for misjon også i Bergen. Den 
1 2 . november 1962 ble tiltaket begynt. Fire-fem forkynnere taler 
inn i en såkalt «Ekkofon» en andakt på ca. 2 minutter hver. Når 
så de interesserte slår et bestemt telefonnummer, får de lytte til 
andakten. På den måten kan andakten være til hjelp for mange 
lengtende, trette og ensomme mennesker. Andaktene kan høres 
døgnet rundt. Telefonmisjonen fikk en veldig inngang. 
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JUBILEUM MED LIVETS RETT 

Der er to grunnleggende lærdommer som all historie kan gi 
oss. For det første : Den som vil se framover, må først se til
bake. Og for det andre : Historien gjentar seg, men den gjentar 
seg aldri helt likt. 

Når Bergens Indremisjon ved hundreårsskiftet ser tilbake, vil 
det si at den besinner seg på seg selv, den tenker over sin egen
art. Bergens Indremisjon har vært et viktig legmannsinnslag i 
norsk kristenliv. Egenarten er nettopp den samme som særmerker 
alt kristelig legmannsarbeid i landet : Et frittstående og dermed 
selvstendig legfolk innen rammen av Den Norske Kirke. Den 
prinsippielle friheten og selvstendigheten for legfolket ble bygget 
opp mellom 1842 og 1 913. Siden 1913 har legfolket prinsipielt 
sett intet å kreve. Vil legfolket ta ett skritt til (dåpen fri), betyr 
det eget kirkesamfunn. Noen prinsippkamp om legfolkets rett, 
skulle derfor ikke behøves. En annen sak vil det være om leg
folkets rett skulle bli antastet av en maktglad kirke eller en 
intolerant stat. Og en annen sak er legfolkets kamp mot liberal
teologiske synsmåter og uttrykksformer om Guds Ord. Nettopp 
her har tidligere kamper mye å lære den unge slekt. 

Når Bergens Indremisjon ved hundreårsskiftet ser framover, 
vil det si at den besinner seg på sin egentlige oppgave : Evan
geliets frelsende Ord skal fram til menneskene. Med gudslivets 
egen rett skal livet plantes og vannes, - og vokse. I dette arbeid 
vil en måtte holde seg til den gamle erfaring at tjenesten består 
om tjenerne skifter, evangeliet er det samme om formene for
andres. Historien gjentar seg, men den gjentar seg aldri helt likt. 
Det var noe av et særkjenne ved den unge indremisjonen at den 
kunne finne former som passet i tiden. Å bare gjøre alt det som 
tidligere var gjort, vil si å stivne til. Fire virkelige store perioder 
har Bergens Indremisjon hatt, åndelig talt. Den første store vek
kelsen hadde det merket at rettferdiggjørelsens budskap hadde 
åndelig gjennomslagskraft mens folk satt i benken og lyttet. 
Under den andre store vekkelsen ble ettermøtene ført inn som 
arbeidsredskap. I den tredje store vekkelsen ble også sangen og 
musikken, særlig sangen, tatt meget i bruk. Den fjerde perioden 
var den i 1930-årene, da interessen våknet for vekkelsesarbeid 
blant den yngre ungdom og arbeidsmetoden ble brukt etter det. 
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Bergens Indremisjons hovedstyre 1963. 

l. rekke : Rasmus Mo, sekretær, Johan Aksdal, Kjell Sørensen, formann,
Olav l\fadsen, nestformann, Trygve Hopsdal, forretningsfører. 

2. rekke : Sigurd Strømmen, Bertin Bukkholm, Sigv. Iversen, Jakob Fosse,
Nils Olsen. 

3. rekke : Robert Hannevik, Bjarne I-leggernes, Rolf Onarheim,
Arne Hansen. 

Også i jubileumsåret har Bergens Indremisjon en våken ledelse 
når det gjelder både de prinsippielle og de praktiske spørsmål. 

I desember 1960 frasa inspektør Simon Selvik seg gjenvalg som 
formann, på grunn av fremskredet alder. Nå ble fylkeskasserer 
Kjell Sørensen (f. i Bergen 1907) valgt til ny formann for Ber
gens Indremisjon. Med ham har vekkelsesungdommen fra begyn
nelsen av 1930-årene tatt plass i ledelsen. Han ble omvendt i 
1 932 mens han satt på et møte i Betlehem og hørte Didrik Ander-

. sen tale. Han var med i styret for ungdomsforeningen 1935-40, 
de siste 4 år som formann. I J 937 ble han valgt inn i hovedstyret 
og har siden vært styremedlem omtrent den hele tiden (foruten 
2 perioder på 1 år om gangen). I et intervju som redaktøren av 
«Vårt Liv» tok med den nybakte formannen (julen 1960) he
ter det : 
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«Vi har hatt en liten samtale med den nye formann, og spurt 
ham om hans syn på ledelsen i Bergens Indremisjon, og om de 
tidligere oppstakete linjer for vårt arbeide blir fulgt fortsatt. 

- Ja, det vil ikke bli noen nev
neverdige endringer av ledelsen i 
Bergens Indremisjon, sier han. 
- Jeg har samarbeidet i styret med
min forgjenger i 21 år, og vi har
alltid vært enige i hovedlinjene i
arbeidet - som forresten også er
lovfestet. § 1 i lovene lyder nemlig
slik : Bergens Indremisjons formål
er å vekke og nære sant kristenliv
i Bergen og omegn. Forøvrig er vi
etter lovene forpliktet på den evan
gelisk lutherske kirkes bekjennelse.

Vekkelseslinjen som Bergens In
dremisjon er grunnlagt på for snart 
1 00 år siden, vil alltid bli fulgt 
videre. 
- Har du noe ønske for framtiden?

Kjell Sørensen, 
formann 1960-

- Ja, mitt ønskemål for framtiden er at det må følge vekkelse
og liv med Bergens Indremisjon. Med vekkelse følger der fram
gang for Guds rike. Uteblir vekkelsen, har der lett for å bli stag
nasjon og tilbakegang. Det er nok med en viss frykt og beven 
jeg har tatt imot mitt høye kall, det er et verv som krever meget, 
og særlig er det ikke så lett å følge etter en som har vært for
mann i så lang tid som min forgjenger.» 

Kjell Sørensen, som altså er formann i jubileumsåret, er for
resten en slektning av den første formannen, Olav Poulsen. 

Vel fundert i det gamle legmannsprinsipp, med klar forståelse 
av tidens nye krav, går hundreårsjubilanten videre. 

Dette har alt vist seg på flere måter. Bergens Indremisjon står 
midt oppe i en sunn ekspansjon utover. Samtidig gjør den Betle
hem, sitt egentlige hjem, til et mer vakkert og tidsmessig lokale, 
som åpnes for vår tids mennesker på en lys og vennlig måte. 

Nå er hele Betlehem fornyet, fra tak til gulv, og vi tror at en 
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Utsnit t  av Bet lehem etter restaureringen 1962. 

med full rett kan si at lokalet nå presenterer seg meget vakkert 
og innbydende. 

Taket er innvendig kledt med plater. Det vil både gi bedre 
akustikk og virke lunere. Trappene til galleriene er ombygget, 
og de to siderommene (småsalene) har fått et intimt preg ved at 
taket er senket betraktelig. Begge småsalene kan avstenges fra 
storsalen med saxidører i skinn. 

P<?diet er ombygget, slik at hele podiet nå har en gulvhøyde, 
fronten har fått ny utforming, og er trukket med vinyl-stoff, og 
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på gulvet er lagt et vakkert gulvteppe. Alle gulv forøvrig er for
synt med linoleum. 

Alle dører er skiftet ut. De nye har fått en moderne utforming, 
og er forsynt med smale glassruter i matt glass. 

Likeså er all lysarmatur skiftet ut. I taket henger 3 lysekroner 
den ene i stor dimensjon, og de to andre noe mindre. På veggene 
er installert nye lampetter, og i småsalene er installert en smak
full takbelysning. 

Hele lokalet er malt i lyse, vakre - godt avstemte - farger, 
.som også er avstemt med interiøret forøvrig. 

Det som kanskje er største forandringen, er at de gamle tre
benkene nå er erstattet med nye, vakre stålrørsstoler, trukket med 
skinn. Stolene har en pen utførelse, og er behagelige å sitte i. De 
er også forsynt med kaffebrett. 

Orgelet er fornyet, og man har anskaff et nytt flygel i stedet 
for det gamle, som nå var utslitt. Likeså er nytt høyttalerarran
gement installert. 

Og fra Betlehems talerstol forkynnes det gode gamle livets 

Syforeningen «Betlehems Vel» 1963. 

1. rekke : Katharina D aniel sen, s. Ingeborg Hoprekstad, Edith
Christensen, formann, Marie Evensen. 

2 . rekke : Haldis Evensen, Ruth Christensen, Hilda Briigger, Olga Bouge,
Hedvig D anielsen, Jenny Toft. 
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Knut Adler Christensen, 
fast helårsarbeider 1 961-

]ahob Austrheim, 
vaktmester for Betlehem 

1960-

evangelium - fremdeles til store forsamlinger, ikke minst ung
dom. 

Bergens Indremisjon har grunn til å jubilere. Å jubilere er å 
juble over frelsens ord og frelsens under. Å jubilere er å knele 
ned og takke livets Herre for Herrens liv. Den strømmen av evan
gelieforkynnelse, av kristenbudskapets vekkende, oppdragende og 
helliggjørende åndskraft, som har flytt til og gjennom forsam
lingen, er sterk. V el har det vært tunge tider innimellom, med 
hardt arbeid, med snikende likegyldighet og indre splittelse. Men 
sett i sekel-oversyn, har evangeliets underfulle gjerning vært stor, 
noe som har gitt åpne dører, hjerter og hender, - til å lytte, vitne 
og virke. Gud alene vil telle hvor mange som ble frelst. Men 
Bergens Indremisjon vil takke for frelsens under i dens midte. 
På denne bakgrunnen vil den kunne se framtiden frimodig i møte. 



LOVER FOR BERGENS INDREMISJON 

Det bør vel kanskje gjøres oppmerksom på, at indremisjonens 
lover i årenes løp gjennomgikk noen små forandringer. De er 
små sammenliknet med det som er blitt stående; - men det som 
er - er betydelig nok. 

§ 1 .

Bergens Indremisjons formål er å vekke og nære sant kristelig 
liv i Bergen og omegn. 

§ 2.

Dette formål søkes oppnådd ved : 
a) forkynnelse av Guds ord,
b) hus- og sykebesøk,
c) utbredelse av Bibelen og kristelige skrifter,
d) å oppelske og pleie brodersamfunnet - alt i overensstem

melse med den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse.

§ 3.
Foreningen virker dels ved frivillige og dels ved lønnede ar

beidere. 
§ 4.

Foruten de alminnelige oppbygelsesmøter avholdes minst 8 
medlemsmøter om året til samtale om foreningens gjerning og 
pleie av brodersamfunnet, samt inntegning av nye medlemmer. 

§ 5.
Til de 8 medlemsmøter om året utstedes adgangstegn lydende 

på medlems navn og gjeldende for 1 år. 

§ 6.
Medlem av foreningen kan enhver bli, som bekjenner seg for 

å være en personlig kristen, som i lære og liv bekjenner seg til 
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den evangelisk-lutherske kirke, og som tegner seg for en viss årlig 
kontingent på minst kr. 1 , -. Dersom noen ikke har betalt sin 
kontingent i 2 år, ansees vedkommende ikke lenger som medlem 
av foreningen. 

§7.
Foreningen styres av 12 menn, som tillikemed 6 varamenn vel

ges av og blant medlemmene på årsmøtet, som holdes siste onsdag 
1 november. Samtidig avgir styret beretning om foreningens virk
somhet og avlegger revidert regnskap for midlenes forvaltning. 
Regnskapet skal være avsluttet pr. 31. oktober. Av styret uttrer 
hvert år de 6 medlemmer som har fungert i 2 år. De uttredende 
kan unnslå seg for gjenvalg. 

§ 8.
Styret velger av sin midte formann, viseformann, sekretær og 

visesekretær, samt kasserer. Denne siste kan også velges utenfor 
styret. 

§ 9.
Styret skal lede foreningens virksomhet og i det hele vareta 

dens tarv. Den har å anta og føre kontroll med de kvinner og menn 
som arbeider i foreningens tjeneste, samt å påse at disse ikke alene 
har et kristelig sinn, men også de for deres virksomhet nødven
dige nådegaver. 

§ 10.
Styret samles i regelen hver 14. dag og forøvrig så ofte som 

formannen finner det påkrevet. Når 2/3 er tilstede ansees møtet 
beslutningsdyktig. I foreningens protokoll innføres de saker som 
behandles tillikemed de fattede vedtak. 

§ 11.
Forslag til forandring i denne lov kan framsettes for styret når 

minst 10 medlemmer derom er en ige. Styret bekjentgjør forslaget 
for medlemmene. En måned etter bekjentgjørelsen kan saken 
behandles på et medlemsmøte, hvor der til forandring kreves 2/3 
flertall av de tilstedeværende medlemmer. Medlemsmøter 
bekjentgjøres i avisene og på foreningens oppbyggelsesmøter. 

Disse lover er vedtatt på medlemsmøtene 
19/5 1948 og 29/9 1948. 



BERGENS INDREMISJONS FORENINGER, STYRER OG 
KOMITEER, FORRETNINGS-BEDRIFTER OG 

EIENDOMMER 
LOKALFORENINGENES FORSKJELLIGE VIRKEGRENER 

BERGENS INDREMISJON 

Bergens Indremisjon 
Bergens Indremisjons kvinneforening 
Bergens Indremisjons Sangkor 
Bergens Indremisjons Damekor 
Kvinneforeningen «Håpet» 
Syforeningen «Betlehems V el» 
Kvinneforeningen «Dag» 
Bergens Indremisjons Telefonmisjon 

Bergens Indremisjons Søndagsskole 
Mødreforeningen «Søndagsskolens Vel» 

Betlehem Yngres Avdeling 
Yngres-musikken 

Gutteavdelingen i Betlehem 

Bergens Indremisjons Ungdomsforening 
Fru Larsens syforening 
Bergens I .U.F.s Hornorkester 
Musikkforeningen «Zion» 
Musikkforeningen «Solstreif» 
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Bergens Indremisjons Diakonat 
Diakonatets kvinneforening 
Diakonatets kvinneforening d. y. 

Indremisjonens Redningsh jem for menn, Hollender gate 15 
Kvinneforeningen «Heimlokk» 
Musikkforeningen «Gledesbud» 

Vernehjemmet «Fredly» ·- redningshjem for kvinner, 
Klosteret 12 

Bergens Indremisjons Gamle- og Pleiehjem, 
Welhavensgate 76 og 78 

Kvinneforeningen «Lysglimt» 

Bergens Indremisjons forretnings-bedrifter 
Indremisjonens Begravelsesbyrå, V. Muralmenning 17 
Bergens Indremisjons kafe, C. Sundtsgt. 22 
Kafe West-End, Engen 29 
Bibelskoleheimen, C. Sundtsgt. 22 (sommersesongen) 
Bergens Indremisjons organ «Vårt Liv» 

Bergens Indremisjons Eiendommer 
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Forsamlingshuset «Betlehem», Vestre Muralmenning 15 
Vestre Muralmenning 1 7. Eiendommen inneholder bl. a. 

Bergens Indremisjons administrasjonskontor, butikk for 
Indremisjonens Begravelsesbyrå, Ungdomssal, Komitesal 
og vaktmesterleilighet. 

Hollendergaten 15. Redningshjem for menn 
Klosteret 12. Vernehjem for kvinner 
Welhavensgate 76. Gamle- og pleiehjem 
Welhavensgate 78. Gamle- og pleiehjem 
Welhavensgate 80. Bolighus for funksjonærer 
Mitzelsmuget 4. Bolighus 
Mitzelsmuget 6. Bolighm 
Mitzelsmuget 8. Bolighus 
C. Sundtsgt. 22 med ½-del
Grand Hotel Terminus - Bergens Misjonshotel med 2/5-deler



Tomt til forsamlingslokale i Fridalsveien 22 
Leirstedet «Vevlestova» på Vevle i Haus 

Bergens Indremisjons styrer og komiteer 
Bergens Indremisjons hovedstyre 
Hovedstyrets Arbeidsutvalg 
Komiteen for Indremisjonens Redningsarbeide i Hollender-

gate 1 5  
Komiteen for vernehjemmet «Frt:dly», Klosteret 12  
Komiteen for Bergens Indremisjons Diakonat 
Nattverdkomiteen 
Bladkomite for «Vårt Liv» 
Representantskapsmedlemmer i A/S Grand Hotel Terminus 

- Bergens Misjonshotel
Representantskapsmedlemmer i Interessentskapet C. Sundts-

gate 22 
Tilsynshavende for møtevirksomheten i Korskirkens Menig-

hetshus 
Bergens Indremisjons husstyre 
Komite for Det Mohnske Legat 
Representanter til Kristenfolkets Edruelighetsråd 
Styret for Indremisjonens Begravelsesbyrå 
Styret for Bergens Indremisjons kafe, Kafe West-End og 

Bibelskoleheimen 
Styret for Bergens Indremisjons Gamle- og Pleiehjem 
Styret for leirstedet « Vevles tova» 
Komiteen for Telefonmisjonen 
Arbeidsutvalg for innsamling til restaurering av Betlehem 
Bergens Indremisjons Ungdomskomite (felles for 

Y.A.-Iagene)
Mottakelseskomite 
Julefest-komite 
1 7. mai-festkomite 
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LOKALFORENINGENE SOM ER TILSLUTTET BERGENS 
INDREMISJON 

SANDVIKENS INDREMISJON 
Sandvikens indremisjon 

Sandvikens Indremisjons kvinneforening 
Ungdomskoret 
Sandviken indremisjons Yngres Avdeling 

SOLHEIMSVIKENS INDREMISJON 

Solheimsviken indremisjon 

Solheimsvikens indremisjons kvinneforening 
Solheimsvikens indremisjons søndagsskole 
Solheimsvikens indremisjons Yngres Avdeling 

HOP INDREMISJON 

Hop indremisjon 

ARSTAD INDREMISJON 

Årstad indremisjon 
Kvinneforeningen «Støttefor eningen» 
Kvinneforeningen «Lysringen» 
Årstad Indremisjons søndagsskole 
Søndagsskolens mødreforening 
Årstad Indremisjons Yngres Avdeling 
Årstad Indremisjons musikkfo�ening 

FLORV AG INDREMISJON 
Florvåg indremisjon 
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Kvinneforeningen «Bedehusringen» 
Florvåg Indremisjons musikkforening 
Florvåg Indremisjons søndagsskole 
Florvåg Yngres Avdeling 
Y ngresmusikken 
Florvåg kristelige Ungdomsforening 



LAKSEVÅG INDREMISJON 

Laksevåg lndrernisjon 
Laksevåg indremisjons kvinneforening 
Kvinneforeningen «Bedehusringen» 
Laksevåg indremisjons mannsforening 
Indremisjonens musikkor 
Laksevåg Indremisjons søndagsskole 
Laksevåg Indremisjons Yngres Avdeling 
Y ngresmusikken 
Laksevåg Indremisjons ungdomsforening 
Ungdomsforeningens kvinnegruppe 
Laksevåg Indremisjons kafe 
Indremis j onspleien 

INNDALENS INDREMISJON 
lnndalens Indremisjon 

Inndalens Indremisjons kvinneforening 
Kvinne foreningen «Håpet» 
Bergens Indremisjons Søndagsskole i Inndalen 
Søndagsskolens Mødreforening 
Inndalens Indremisjons Yngres Avdeling 
Inndalens Indremisjons ungdomsforening 

YTRE LAKSEV AG INDREMISJON 

Ytre Laksevåg indrernisjon 
Kvinneforeningen «Husgry» 

Dameklubben 
Musikkforeningen 
Ytre Laksevåg indremisjons mannsforening 
Ytre Laksevåg Indremisjons søndagsskole 
Ytre Laksevåg indremisjons Yngres Avdeling 

LANDAS INDREMISJON 
Landås indrernisjon 

Landås Indremisjons bønnegruppe 
Bergens Indremisjons Søndagsskole på Vest-bo 
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Bergens Indremisjons Søndagsskole i «Søndagsskolebussen» 
på Lægdene 

Bergens Indremisjons Søndagsskole på Nystuen 
Bergens Indremisjons Yngres Avdeling på Vest-bo 

SLETTEBAKKEN 

Bergens Indremisjons Søndagsskole på Slettebakken skole 
Bergens Indremisjons Yngres Avdeling på S lettebakken skole 
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