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Nye tider- Nye behov. Det nye bedehuset i Skudeneshavn sto ferdig i 1978. Her ble det 
plass til møtesal, flere mindre bønnerom, kontorer og aktivitetsrom. Slik ble det mulig å 
utvide aktivitetstilbudet på bedehuset. (Foto: Privat eie). 
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BEDEHUSET SOM KULTURELT FENOMEN 

Av: Grethe Lunde 

Bedehuset har de siste årene blitt gjenstand for ny interesse både fra kultur- og 
religionsvitenskapelig hold. Forskere betrakter lekmannsbevegelsen og framvek
sten av bedehus som en del av vår kulturhistorie. Fenomenet bør derfor, på lik 
linje med andre kulturelle grupperinger, få sin fortjente plass i det historiske 
landskap. 

Ved Universitetet i Bergen er det satt i gang et prosjekt som tar sikte på å kart
legge ma_sseproduserte religiøse bilder fra perioden 1830-1930. Disse var i sin tid 
svært utbredt, men har over tid fått relativt lav status. Resultatet er at disse holder 
på å forsvinne, uten at de er registrert eller satt inn i en kulturhistorisk sammen
heng. 

Karmsund Folkemuseum har lenge planlagt å få dokumentert religiøse miljøer 
i museumsregionen. Sommeren 1994 startet innsamlingen av gjenstander og 
registrering av disse. Under dette prosjektet er det lagt stor vekt på å anvende 
intervju som kilde til informasjon. Informantene har vært personer med tilknyt
ning til bedehusmiljøet over lang tid. Det meste av den kunnskapen som er sam
let inn, er basert på samtaler om forhold på bedehuset både i fortid og i nåtid. 

I denne artikkelen skal vi følge bedehusbevegelsen fra dens spede begynnelse 
og fram til i dag. Selv om sosiale og religiøse bevegelser kan spores tilbake til sitt 
geografiske utgangspunkt, står allikevel spørsmålet om den ideologi og det inn
hold som disse sammenslutningene fikk, ubesvart. I denne sammenheng vil det 
være av større interesse å ta utgangspunkt i denne siden av bedehusbevegelsen. 
Ved å knytte den ideologi som har rådet på bedehuset, opp til mer generelle kul
tur- og samfunnsstrømninger, vil det bl. a. være mulig å undersøke på hvilket 
grunnlag bedehuset er vokst fram. I tillegg vil det stå sentralt å undersøke om 
dagens bedehusideologi står i kontrast til eller i samsvar med utgangspunktet. Å 

få brakt klarhet i dette forholdet er av avgjørende betydning for utformingen av 
framtidens bedehus. Det aktualiserer spørsmålet om i hvor stor grad bedehuset 
skal tilpasse seg dagens situasjon, eller hvorvidt den tradisjonelle målsetningen 
skal opprettholdes. Kort og godt: hvordan kan vi tenke oss at bedehuset vil se ut 
i framtiden? 

<<I begynnelsen ..... » 

Grunnloven i 1814 førte ikke til endringer i konventikkel-plakaten av 1741, 
som forbød private, religiøse sammenkomster uten overoppsyn av statlig utnevn
te prester. Likevel viser kilder at det i tiden før loven ble opphevet (1842), allere
de var vanlig med forkynnelse utført av lekmenn. Lekpredikantene var som 
oftest omreisende. Budskapet deres gikk ut på personlig omvendelse til Gud, 
uten krav om «mellom-menn" slik prestene gjerne ble oppfattet å være. Tidligere 
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ble det religiøse budskapet formidlet på en slik måte at tilhørerne mottok bud
skapet fra Gud gjennom presten. For lekmanns-bevegelsen dreide det seg mer 
om at deltakerne selv fikk oppleve at de deltok i forkynnelsen, de delte budska
pet som likeverdige. Det nye og sterkt engasjerende innholdet i kristendommen 
satte i gang store vekkelser overalt hvor predikantene kom. 

Bondesønnen Hans Nilsen Hauge 0771-1824) var forgrunnsfigur for den stør
ste av de religiøse bevegelsene, Haugianerbevegelsen. Denne bevegelsen har 
også blitt forløperen for de fleste av de religiøse foreninger og organisasjoner 
som i dag er samlet inn under et felles tak, nemlig Bedehuset. Forut for en mer 
organisert møteform og et felles møtested som Bedehuset i dag gjør tjeneste som, 
var haugianerne og andre religiøse sammenslutninger i første halvdel av 1800-tal
let svært løst organisert. Forpliktende medlemsskap fantes ikke. Det vanlige var 
mer eller mindre sporadiske vekkelser og samlinger i private hjem. Minstekravet 
for deltakelse var et personlig religiøst engasjement. 

Etterhvert vokser likevel bevegelsen i både styrke og omfang. Med konventik
kelplakatens bortfall i 1842 står mange flere muligheter åpne for å danne et fas
tere grep om de nyreligiøse. I tillegg er det samfunnsmessige og det kulturelle 
landskap fra 1840-årene og fram mot århundreskiftet et helt annet enn tidligere. 
Befolkningsveksten generelt, og den økte religiøse tilslutningen, gjorde det ofte 
vanskelig å holde møter i private hjem. Løsningen ble å bygge et eget forsam
lingshus: Bedehuset. Fenomenet bredte om seg med en slik hurtighet og kraft at 
det rundt århundreskiftet med rette kunne sies:"Hver grend -sitt bedehus!,, 

For å få et inntrykk av hvordan lekpredikanter skulle komme til å stå så sterkt i 
norske religiøse miljø fra midten av forrige århundre og helt fram til i dag, kan 
det være interessant å vende blikket ut over landegrensene. Samtidig med indus
trialiseringen og dens ringvirkninger for den økonomiske og sosiale strukturen, 
kjenner vi også til omslag i det europeiske åndsliv på slutten av 1700-tallet. Det 
tradisjonelle samfunn er for alvor på vei inn i det moderne, der bl. a. opplysning, 
individ ·og individualitet står sentralt. Vitenskapelige framskritt, framveksten av 
en ny sosial klasse, borgerne, samt sterk økonomisk vekst, bidrar til oppløsning 
av det gamle samfunnet, hvor bønder, adel og de geistlige sto som hovedgrup
per. Gamle autoriteter må vike for et nytt pressmiddel: økonomisk makt. De 
europeiske strømningene når etterhvert også Norge. I 1814 får landet egen 
grunnlov og løsriver seg etterhvert både økonomisk og politisk fra Danmark. 

«Det store hamskiftet" kalte dikteren og historikeren Inge Krokann den norske 
brytningstiden fra omkring 1850 og et stykke utover 1900-tallet. Senere er begre
pet blitt en samlebetegnelse på de økonomiske, sosiale, kulturelle og politiske 
endringene på denne tiden. Ved å trekke linjer mellom framveksten av de nye 
religiøse bevegelsene og mer generelle samfunnsmessige og sosiale forhold i det 
gamle bondesamfunnet, vil det bli lettere å forstå den raske og dypttrengende 
endring lekmannsforkynnelsen førte til i deler av landet. 

Utover 1800-tallet forekommer det en stadig økende oppslutning om forening
er eller såkalte «associationer". Selv om bedehusbevegelsen er en religiøs sam
menslutning, har den også fellestrekk med framveksten av andre former for sosi
ale bevegelser i siste halvdel av 1800-tallet. Historikeren Hans Try kaller de nye 
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organisasjonene for "sekundære gruppedannelser" i motsetning til tidligere "pri
mære gruppedannelser". De nye sammenslutningene går på tvers av tidligere 
slektskaps- og bygdebånd. I motsetning til de "primære gruppedannelser", hvor 
medlemmene som regel er født inn i sammenslutningen, og hvor de står i rela
sjon til hverandre ut over en spesifikk interesse, er det nettopp spesialinteres
sen som binder medlemmene i "sekundære gruppedannelser·· sammen. Å tilhøre 
en forening eller en organisasjon blir et personlig valg, som oftest uavhengig av 
de tradisjonelle og tidligere livsnødvendige sosiale forbindelser. At engasjement i 
slike foreninger innebærer et valg, setter individet i en posisjon ulik den det har 
hatt tidligere. Individet er nå i sentrum. Hver enkelt må spørre seg: «Hvem er 
jeg?" eller «Hva vil jeg?·· Svarene finnes ikke lenger i fortiden, i tradisjonene, i 
slektskapet. Om det finnes svar, ligger de mer i menneskenes evne til stadig å 
omdefinere sine oppfatninger av seg selv, dvs. "Hvem jeg er·· tar form av å være 
et framtidsrettet prosjekt. En kan kanskje si at framveksten av "sekundære grup
per", som f. eks. det vi i dag kan kalle "Bedehusbevegelsen", har sammenheng 
med de økonomiske, demografiske og sosiale endringer som slo igjennom på 
1800-tallet. Gardsutskiftninger, industrialisering, befolkningsøkning samt bedre 
opplysning, skapte alle nye behov og nye sosiale strukturer. Vi fikk et samfunn 
som i større og større grad skulle rette seg inn mot individet og mot det framtidi
ge. 

Selv om tilslutningen til bedehuset alltid har gått i bølgedaler, er det nok allike
vel rimelig å hevde at det var mellom 1850 og 1950 bedehusfolket opplevde at 
deres arbeid for å fremme det kristne evangelium gav størst avkastning. Etter
hvert som bevegelsen vokste, så man behovet for, og det ønskelige i, å få sitt 
eget hus til formidlingen av Guds ord. Initiativtakerne til byggingen av et lokale 
som kunne huse de store forsamlingene, besto som regel av et utvalg av de mest 
ressurssterke personene i bygda. De satte i gang med arbeidet og skaffet både 
tomt og midler til veie gjennom gaver og innsamlinger. Det viser seg at de som 
satt i bedehusstyret, gjerne også hadde kommunale verv eller besatte andre 
betydningsfulle stillinger i lokalsamfunnet. Følgene av dette ble ofte at holdning
er skapt av bedehusmiljøet, gjerne var sammenfallende med det verdisyn de med 
mest innflytelse både på politisk og økonomisk nivå hadde, og vica versa. Slik 
sett må det ha gitt en viss sosial status å være "bedehusgjenger·· på denne tiden. 
Det vil også være grunn til å anta at dette forholdet igjen kan ha virket forster
kende på tilveksten til bedehuset. Og tilveksten var stor. Selv om bedehuset ofte 
var det største lokalet i hele bygden, hendte det at folk ble nødt til å stå utenfor 
hele møtet gjennom. Det var rett og slett ikke plass til flere. Ifølge presten og 
predikanten Lars Oftedal (1838-1900) måtte han krype igjennom vinduet for å 
kunne komme fram til plassen sin under vekkelsen på Avaldsnes i 1870. 

De omreisende predikantene brakte med seg nye impulser og kulturinnslag til 
bygda. På bedehuset kunne en oppleve sang og musikk og et sterkt følelsesmes
sig engasjement, som til da var ukjent og gjerne også uhørt for mange av tilhø
rerne. For ikke å glemme «Ordet». «Ordet" var levende, og det var troverdig. Ikke 
siden Jesu eget virke på jorden hadde det kristne budskapet gjort et så sterkt inn
trykk og virket så forandrende på menneskers liv som nå. Mange av de som gav 
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seg over til Gud, fikk ikke bare erfare en indre fornying. Minst like betydnings
full ble forandringen i den ytre framtoningen, hvilket naturligvis må ha gjort 
størst inntrykk i lokalmiljøet. Den store ytre forandringen hos enkeltmennesker 
viser hen til Hans Nilsen Hauges overbevisning om at de kristne skulle bruke 
verden, men ikke <<Være afVerden» (N. Gilje, upubl.art.). Dette innebar at «ven
nene .. skulle tjene Gud og ikke seg selv. Det var ham de skulle stå til rette for på 
dommens dag. I følge Bergens-filosofen Nils Gilje gjaldt denne asketiske ver
densforsakelse primært forhold som var knyttet til «Øienslyster" og ,,Kiødslyster", 
ikke økonomisk og politisk aktivitet. Dermed blir det tydelig hvor merkbar og 
gjennomgripende en religiøs omvendelse kunne være for enkelte. 

Et samfunnsproblem som ble tydeliggjort omtrent samtidig med framveksten 
av bedehusbevegelsen, var de store sosiale problem, som skapte nød og mistriv
sel i mange hjem. I pakt med Hauges ideologi måtte f.eks. alkoholisme eller spil
legalskap regnes for å være aktiviteter ,,af denne Verden". Det ble regnet for å 
være ødsling og var ikke forenelig med ideen om å ta vare på og foredle Guds 
gave til menneskeheten. 

Det finnes mange historier om hvordan den religiøse omvendelsen kunne ska
pe både sosial og økonomisk framgang. En av mine informanter fortalte hvordan 
livet hans ble forandret da han gav seg over til Gud på slutten av 1930-tallet: 
<<Folket våknet opp når jeg ble en kristen. Det var et under, for jeg var 
langt kommet. Kanskje jeg kunne sammenlignes med en narkoman. Men 
det var kona mi som berget meg. Ja, Gud altså, men gjennom henne. Det 
var bl. a. en gammel mann som sa: <�a, når han Arne kan bli kristen, så er 
det mulig for alle.» Han hadde ofte sett meg når jeg lå i grøftekanten.» 
Bedehusmiljøet oppfordret de omvendte til å vende seg bort fra alkohol og 
pengespill. Det sosiale nettverket på bedehuset gjorde dette lettere for den 
enkelte. Med støtte i miljøet kunne f. eks. kvinnene overtale sine nærmeste til 
avhold, og således også bedre sin økonomi. 

På bedehuset skulle alle være velkomne, fattig sotn rik. I regelen var det slik at 
den som fikk ''nådegaven" av Gud til å formidle budskapet, ikke skulle brenne 
inne med sin frelse. Det skulle tales og bekjennes. Frelsesbudskapet var noe alle 
måtte få ta del i. Ofte var det de med de sterkeste vitnesbyrd, de som hadde 
gjennomgått en mest markant forandring, som gjorde størst inntrykk på forsam
lingen, og som skapte grobunn for nye ,,vekkelser". 

De såkalte ,,vekkelsene", hvor som regel flere enn en bekjenner sin nye tro 
overfor Gud og medmennesker, har alltid gått i bølgedaler. Noen vekkelser 
skapte store rystninger i lokalmiljøet. I startfasen ble det ofte bygget bedehus 
under eller rett i etterkant av en vekkelse. Senere bidro vekkelsene ofte til at 
huset ble bygget ut, og at aktivitetene på bedehuset økte. I tillegg til de store 
møtene ble det dannet mindre bønnemøter og samtalegrupper som kunne skape 
en ramme rundt de som var "På vippen". 

Samtidig med at ,,etterkommerne" av Hauge gikk i gang med å skape et mer 
organisert vennesamfunn innunder felles tak, trådte det også fram en annen virk
somhet, som skulle vise seg å passe lekmannsbevegelsen som ,,hånd i hanske", 
for å bruke teologen Arne Berges ord (1978: 16). Vi har tidligere vært inne på den 
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Gustava Kielland(1800-1889), "kvinneforeningenes mor", minnes møtene på denne 
måten:"Ei, hvor friskt, freidig og hjertelig det gikk til i dem/ Rokkene surret, kardene raslet, 
strikkepinne og nål rørte seg raskt i de flittige hender, og tungene løp om kapp med dem. At 
de ikke løp i veien for arbeidet paste jeg godt på. Livlig og utvungen lød den noe høyrøstede 
samtalen sammen med rokkesurren, det kunne ikke nytte å tale med lav stemme i slikt 
bråk." (Foto: Ekeland, 1940:54-55) 

spirende interessen for foreningsvirksomhet i siste halvdel av 1800-tallet. Miljøet 
rundt bedehuset var ikke et unntak. Ønsket om å spre evangeliet utover lande
grensene gjorde sitt til at folk slo seg sammen i såkalte "misjonsforeninger". 

Foreningene skulle arbeide for å skaffe midler til sine utsendinger og til det 
arbeidet disse utførte på "misjonsmarkene". I lekmannsbevegelsen var det vel så 
avgjørende å spre budskapet utenlands som innenlands. Alle burde få del i "frel
sen". Folk tilhørte og støttet de forskjellige foreningene, alt etter interesse og for
kjærlighet. Fellesskapet lå i at alle hadde sin tilknytning til bedehuset. Her hadde 
de småmøter, basarer og andre større tilstelninger. Hele bygda gikk mann av 
huse når det foregikk noe på bedehuset. Noe av det mest egenartede ligger i net
topp dette at selv om en ikke tilhørte den organisasjonen som skulle ha møte
rekke, gikk en allikevel. Bedehuset var midtpunktet. Her møttes folk til gemyttlig 
passiar, og her fikk en ta del i en felles tro. Bedehuset satte n1ed andre ord stan
darden for både det religiøse og det kulturelle tilbudet i bygda. 
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Den yngre misjonsforeningen i Skudenes. Stiftet 1911 i bakermester Johnsens hus i Søraga
då. Dette fotoet er fra 1975. 
l. rekke fra venstre: Sigrid St ens land, Margit Helgesen, Solfrid Larsen, Johanne Rasmussen. 
2.rekke: Anne Malene Larsen, Anna Christiansen, Tabitha Fredriksen, Hilda Thorsen, 
Helene Høynes, Tabitha Høynes. 
3. rekke: Dagny Thomassen, Ingeborg Melhus, Margot Midbøe, Louise Røinaas, Helga Haa
gensen, Margrethe Andersen, Olaug Helles/and. 
(Foto: Solfrid Larsen.) 

Selv om størrelsen på vekkelsene kunne variere, var de utover 1800-tallet og i 
første halvdel av 1900-tallet relativt hyppige og omseggripende. Et vesentlig kjen
netegn på denne perioden er at det meste synes å gå av seg selv. Bedehusfolket 
trenger hverken å få bekreftet eller å forklare overfor seg selv eller andre at 
bevegelsen har livets rett. Deres "opprør,, mot den tradisjonelle forkynnelsen vis
te seg å være bærekraftig og en riktig vei å gå. Flere og flere av bygdefolket fikk 
en fornyet og indre opplevd kristen tro. Misjonærene som besøkte hjemlandet, 
kunne fortelle de mange flittige kvinner og menn om store vekkelser blant "hed
ningene)), muliggjort av de som satt hjemme og arbeidet for misjonen. Alt dette 
takket være et ønske om forandring, et ønske som hadde kraft i seg til å oppnå 
den endringen som folket hadde blitt forespeilet. 

Ifølge litteraturviteren Marshall Berman sammenfaller menneskenes personlig
het med de prosesser og konstruksjoner som kjennetegner et samfunn. Følgelig 
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"Kvinnene tar oppvasken." Kvinnene har på mange måter utgjort bærebjelken i bedehus
miljøet. Vi forestiller oss ofte at kvinnene i lekmanns bevegelsen alltid har oppholdt seg i den 
private sfære. Enten på kjøkkenet eller sammen med andre kvinner i en eller annen 
misjonsforening. Bildet nyanseres når kilder viser at på begynnelsen av 1800-tallet fore
kom det nesten like hyppig kvinnelige som mannlige lekpredikanter. 
(Juletrefest på Risøy Bedehus 1975. Foto: Kjell Strand, Hgsd. avis.) 

vil det moderne samfunnet, som er preget av det han vil kalle en "permanent 
revolusjon", også ha innvirkning på hvordan mennesker oppfatter og reagerer på 
seg selv og sine omgivelser. "For at manniskorna, oberoende av klass, ska kunna 
overleva i det moderna samhallet, måste deras personlighet anta detta samhallets 
flytande och oppna form. Moderna man och kvinnor måste lara sig att strava 
efter forandringar, att inte bara vara oppna for forandringar i sitt personliga og 
sosiala liv utan också positivt begara dem, aktivt saka upp och gjennomfora 
dem." (1928:91) Dette forholdet kjennetegner også bedehusbevegelsen. Bedehu
set ser dagens lys nettopp i brytningen med det tradisjonelle samfunnet. Det ble 
født i vekkelse og troen på den "nye religionens" kraft og virke. Nyskaping og 
brudd med det tradisjonelle viser seg å være lekmannsbevegelsens bærebjelke. 
Selv om det skulle forekomme nedgangsperioder, hvilket det gjorde også i start
fasen, bekymret ikke dette bedehusfolket nevneverdig. De fortsatte tålmodig 
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Kjøkkenet er kvinnenes 
domene. De er raske, og 
de er effektive. Hver har 
sin oppgave, hver har 
sin plass. Det trengs, for 
kjøkkenet var ikke tildelt 
den største plassen på 
bedehuset. 
(Juletrefest på Risøy 
Bedehus 1975. 

Foto: Kjell Strand, 
Hgsd. avis) 

med å legge evangeliet til rette for neste vekkelse. Deres ønske var å spre bud
skapet til hele verden, og målet ville bli nådd en gang i framtiden. Det blåste en 
medgangsvind over bedehuslandet. 

Om vi anvender sosiologen Alberta Meluccis begreper på bedehus-bevegel
sens startfase, vil det være riktig å si at denne fasen stemmer overens med hva 
Melucci kaller for "de gamle sosiale bevegelser". Selv om lekmannsbevegelsen 
først og fremst er en religiøs bevegelse, vil vi kanskje finne noen fellestrekk som 
kan hjelpe oss til å forstå bedehusbevegelsen som noe mer enn bare et løsrevet 
fenomen. Spørsmålet vi stiller, er blant annet om det er mulig å peke på en 
endring i bedehusbevegelsen sett i forhold til utgangspunktet, og i tilfelle, hva 
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består denne endringen i, og har den noen konsekvenser for framtidens bede
hus? Med disse spørsmålene in mente skal vi nå gå over i bedehusets andre fase, 
som jeg anser for å være etterkrigstiden og årene fram mot vår egen tid. 

((Den gang da .... » 

Når jeg har spurt folk som i dag er i alderen fra 60 til 80 år, om forholdene på 
bedehuset har forandret seg fra dengang de begynte, har svarene gjennomgåen
de vært bekreftende: 

«Som dag og natt. Det er ikke gjenkjennelig. Før var det mange ungdommer.. .. 
Guds ånd var mer virksom i menigheten og forsamlingene før.,. "Det var som 
regel fullt hus på hvert eneste møte''· «Det har ikke vært vekkelse her etter at vi 
kom til byen på 1970-tallet." 

Informantene husker en tid hvor bedehuset var fullsatt. Bedehuset var i denne 
perioden bygdas sosiale og religiøse midtpunkt. Likevel kan vi ane en viss foran
dring i bedehusmiljøet. Bedehusfolket begynner bl.a. å bli seg bevisst rollen som 
aktive formidlere av både religion og kultur. «Vi skal vite at et godt hjem er kul
turfaktorer av rang. Og jeg våger å påstå at også våre bedehus har vært slike kul
turfaktorer.( ... ) Jeg vet at her fikk mangt et forfeilet menneskeliv en ny start, her 
ble en ny linje lagt i mangt et menneskeliv, her er mange hjem reddet fra opp
løsning, her er tusener og atter tusener blitt hjulpet fram til en menneskeverdig 
livsholdning. Bedehusene med sine pinebenker og gisne vinduer har vært en 
kulturfaktor av rang."(Egil Aarvik, 1953:94) 

Hvorfor kommer denne bevisstheten til uttrykk akkurat nå? Et svar finnes kan
skje i den kjensgjerning at andre organisasjoner og institusjoner både på lokalt 
og kommunalt plan begynte å ta over mange av de arbeidsoppgaver som bede
huset tidligere hadde hatt som sitt eneområde. Og som på så mange andre mnrå
der kan det samme gjøres gjeldende her; det er først når noe blir tatt fra en, at en 
oppdager hvor en selv står, hvilken posisjon en selv har hatt. Selv om arbeidet 
for misjonen fortsatt hadde fotfeste, må det utvidete tilbudet, særlig til de unge, 
sies å være en av de faktorene som i størst grad var med på å opprettholde bede
husets posisjon i disse årene. Den unge generasjonen produserte gjenstander til 
utlodninger. Små broderte duker, nåleputer, lommebøker i lær eller peddik-kor
ger var vanlig. Folk syntes de var svært heldige dersom sang- og musikkfore
ninger var tilknyttet bedehuset. Det ble mere "liv" over det hele, og det var alltid 
kjekt å følge barn og barnebarns prestasjoner på «Scenen". På denne måten var 
bedehuset alltid sikret en stor oppslutning på møtene. De unge trakk slekt og 
venner med seg som ellers ikke ville ha satt foten innenfor dørterskelen. 

Her er det viktig å presisere at selv om et videre spekter av kulturtilbud trakk 
til seg deler av befolkningen som ikke følte seg "hjemme" på bedehuset, var det 
hos de fleste ikke noen nevneverdig nedgang i deltakelsen på møtene. Bedehu
set beholdt sin sterke og klare posisjon i lokalsamfunnet. De hadde fremdeles 
mye å tilby av aktiviteter og «åndelig fornying". Det vil på mange vis være riktig å 
si at lekmannsbevegelsen i denne perioden kunne "hvile" på det generasjonene 
før dem hadde skapt. "Hvile" i den forstand at de nå var fast etablert som religiøst 
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Det er bra å ha et godt 
og trygt fang å sitte på 
når andakten aldri 
synes å ta slutt. Med 
masser av "lopper i 
blodet" ble det ofte van
skelig for de minste å 
sitte i ro under hele 
møtet. Da ble ofte galle
riet redningen, både for 
de voksne og barna. Her 
kunne de minste ha sin 
egen lille verden, men 
bare om det gikk rolig 
for seg. 
(Foto: Kjell Strand.) 

og sosialt midtpunkt i bygdene. Når det gjaldt aktivitetsnivå derimot, var dette 
slett ingen hvileperiode. De fleste bedehus hadde både musikkforeninger, søn
dagsskole og barne- og ungdomsforeninger. 

Samtidig med den aktive stillingen utad mot bygdene, synes holdningen innad 
blant de "vakte,. klar: "Vekkelsen var Guds verk." "Guds ånd virket i noen perio
der sterkere enn andre." "Vekkelser var ikke noe som kunne styres av den men
neskelige hånd.'' Følgelig var opphold i vekkelser noe mennesket ikke kunne rå 
med. Det gjaldt å holde ut, vente og gjøre forberedelser til neste gang Gud lot sin 
ånd virke over folket. Med andre ord var det ikke opp til de "vakte,. å sørge for 
nye måter å bringe vekkelser til bygdene på. Det hele skulle fortsatt gå av seg 
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juletrefest på Ris øy bedehus 19 75. (Foto: Kjell Strand.) 

selv. Budskapet var det samme. Slik forfedrene hadde utøvd sitt arbeid, slik 
kunne det også gjøres i dag. 

Egil Aarvik så allerede i 1953 det problematiske i denne måten å forholde seg 
på. I sin bok «Vi gjemmer oss på bedehuset" gjør han oppmerksom på at samtidig 
som evangeliet er og skal være det samme, er bedehuset et produkt av brytning
en med det gamle og må også fortsette å være det for å kunne overleve: "Evan
gelieforkynnelsen ved organisert forkynner- og foreningsvirksomhet, slik den 
drives i dag, er slett ikke gammel. Den hører vår tid til og er oppfunnet av oss. 
Det er vi som har brutt med de gamle prinsipper, det er vi som har latt misjons
kollektivets dampveivals tromle ned det personlige sjelevinnerarbeid. ( ... )De 
gamle tilhørte sin tid, vi tilhører vår, og vi må derfor finne vår egen form, den 
som just svarer til vår situasjon." (1953:62 og 63) Aarvik påpeker hvor farlig det er 
for bedehusets levedyktighet når «formen,, kristeliggjøres. Slik han ser det, skal 
evangeliet videreføres slik det alltid har vært gjort. Likevel slår han et slag for at 
måten det formidles på, og sammenhengen det forkynnes i, må utvides.,Arranger 
med jevne mellomrom et møte på bedehuset, inviter en dyktig lege, eller en 
bestyrerinne for en husmorskole, eller en landbruksekspert eller en interiørarki
tekt til å holde foredrag og be så inn foreninger og institusjoner hvis medlemmer 
er interessert nettopp i slike ting. Og hvem er ikke interessert? Det er selvsagt 
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alle mennesker. - Dermed har vi skapt en berøringsflate med folket, som vi så 
sårt mangler i våre bedehus." (1953:91) 

Her er vi inne på noe som synes å stå svært sentralt i spørsmålet om hvordan 
bedehuset skal forholde seg til seg selv. Idet en ønsker å bevare ideologien eller 
formen slik den ble skapt av den første generasjon bedehusfolk, vil dette i 
mange tilfeller bety en langsom, men sikker død for bedehuset. Det som i 
begynnelsen var å anse for noe positivt og bærekraftig, som f. eks. en strammere 
form, et godt administrert apparat med regler for hva som var tillatt og ikke, kan 
altså være med på å endre et bedehus fra å være bygdas midtpunkt til å bli byg
das utpost. Bevegelsen som i utgangspunktet ble gitt eksistens i kraft av å repre
sentere det nye og det som var annerledes, viser seg i noen tilfeller å stagnere i 
en "kristelig" og fastlåst form. I denne mellomfasen er det altså mulig å spore et 
gryende misforhold på mange bedehus. Et misforhold der bedehuset som tradi
sjonsbrytende bevegelse konfronteres med behovet for faste rammer. Hvordan er 
så forholdene på bedehuset i dag, og hvilke tanker kan vi gjøre oss om hvordan 
det vil se ut i framtiden? 

«Hit, men ikke lenger ... ?» 

I følge sosiologen Alberta Melucci har dagens sosiale bevegelser flere felles 
kjennetegn. Bl.a. er de karakterisert ved å være sammenslutninger som handler i 
presens (nåtid) mer enn i futurum (framtid). At bevegelsene står i presens, inne
bærer handlingsformer som mer er basert på umiddelbar virkning, enn planleg
ging for en ubestemt framtid. De "levende utopiene" har m.a.o. tatt over for de 
storslagne framtidsutopiene (Melucci, 1989). Har også bedehusbevegelsen gjen
nomgått forandringer i handlingsformer, i likhet med de nye sosiale bevegelsene? 

Selv om denne bevegelsen ikke er «OY" (den har eksistert i 150 år), er det net
topp dette som gjør studiet av bedehusbevegelsen så interessant. Vi har mulighet 
til å betrakte denne sammenslutningen over tid. Slik blir det mulig å peke ut hva 
som har vært i forandring, og hva som eventuelt er vedlikeholdt. 

Som vi har sett, var bevegelsens formål i utgangspunktet å spre den nye for
men for trosbekjennelse så langt som råd var, både innenlands og utenlands. 
Rent ideologisk sett har nok bevegelsen også samme siktepunkt i dag. Bevegel
sen tar utgangspunkt i framtiden. Håpet om framtidige, store vekkelser er der, 
selv om det går lenger og lenger tid mellom hver gang. Samtidig med vekkelsens 
fravær opplever mange bedehus en sterk nedgang i størrelsen på "venneflokken". 
Som en reaksjon på dette får vi en situasjon der disse problemene settes på dags
orden. Folket stiller spørsmål ved hva framtiden vil bringe for bedehuset. Vil 
bedehuset forsvinne som religiøst samlingspunkt? Har det utspilt sin rolle? Ofte 
ender det opp med ønsker om konkrete handlingsplaner: Noe må skje - og det 
må skje nå! 

Med disse problemstillingene for øye blir det tydelig hvordan enkelte miljøer 
nærmest snur opp ned på sin opprinnelige målsetting. Der hvor f. eks. vekkel
sene tidligere var et middel til å nå et større mål, blir disse nå selve den hand
lingsformen det legges størst vekt på. Vekkelser blir i mange tilfeller selve målet 
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(Aagedal 1988).Det er disse som hevdes å gjøre bedehuset levedyktig. Sett ut i 
fra et religiøst ståsted, hvor vekkelsene så å si er prisgitt Guds kraft og virke, 
overlates medlemmene til en passiv ventetilstand, der ingen kan si når neste vek
kelse vil komme. Hvordan skal bedehusfolket forholde seg i ventetiden? Hvor
dan skal forholdene legges til rette for neste vekkelse? 

Som vi tidligere har vært inne på, mangler bedehuset i dag det opprør og den 
kampvilje som lekmannsbevegelsen i førstningen hadde. Dette betyr ikke at de 
aller fleste ikke vil forandring, men mere at det ikke oppleves å være grunnlag 
for en total omsnuing av det rådende konseptet. Sånn sett er det ikke rart at 
mange søker å fortsette slik det alltid har vært gjort. De involverte plukker med 
seg fra fortiden det som synes hensiktsmessig, og anvender dette på dagens situ
asjon. Den største faren her er allikevel at en ut fra en slik tankegang vil resigne
re og trekke seg tilbake. En forholder seg ikke aktivt til sin egen samtid. Om vi 
så går med på Bermans argumentasjon om at vi er moderne mennesker, og at vi 
må ta konsekvensene av dette, vil den største synden mot oss selv være ikke å 
spille med i modernitetens utlegninger. Ved f.eks. ikke å søke forandringer i det 
personlige og sosiale livet, vil det slå tilbake på oss, og vi vil undergrave oss selv. 
Ifølge Berman vil vi være i utakt med vår egen tid. I et samfunn innrettet på 
framtiden vil "det å spille med" være det lengste vi kan komme når det gjelder å 
ta kontroll over eget liv. 

Dersom bedehuset i dag skulle ha gått til opprør mot det bestående, ville det 
med andre ord ha vært nødt til å gå til opprør mot seg selv. I og med lekmanns
bevegelsens etterhvert sterkere institusjonalisering ble det ikke alltid like lett å 
innføre nye aktiviteter eller møteformer. Antallet organisasjoner og foreninger 
vokste eksplosivt. For at alle skulle få tildelt sin rettmessige andel av møtedagene 
i året, var det vanlig å innkalle de forskjellige organisasjonene til et møte eller to 
i året. Hvordan det kommende året ville se ut, var dermed for en stor del kartlagt 
ved årets begynnelse. 

En annen side ved bedehuset som kunne hindre ny virksomhet, var bygninge
nes utseende og innhold. Bedehuset beholdt som regel det arkitektoniske utse
endet det fikk fra starten av, til langt ut på 1960-tallet. Selv om størrelsen på byg
ningene varierte, var det likevel et rektangulært grunnplan med en stor-sal, et 
mindre møterom og kjøkken, som dominerte. Innføring av barne- og ungdoms
aktiviteter var ikke alltid like populært. Storsalen med sitt forholdsvis strenge 
interiør passet ikke alltid til dette formålet, og det mindre bønnerommet ble ofte 
for lite. 

Enkelte bedehus har innsett at å fortsette i tradisjonen gitt av den forrige gene
rasjonen, i siste instans vil bli selv-destruerende. Ofte har konsekvensene av den
ne innsikten ført til at de ulike organisasjoner har satt i gang såkalte miljøaktivite
ter, endring av møteformer eller også i noen tilfeller bygging av nye forsamlings
hus. 

Uansett virkemåte er det også et annet forhold som spiller inn med tanke på 
dagens og framtidens bedehus. Hva med ·de som er 2. og 3. generasjons bede
husfolk? Disse opplever ikke at deres kristne tro er et brudd med en upersonlig 
religiøs overbevisning. De er født inn i et etablert system. Det som skulle være 
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Det gamle bedehuset i Skudeneshavn. Byggeår 1861. (Foto: Ketura Jacobsen.) 

noe revolusjonerende, et friskt pust inn i tilværelsen, er for disse en vane, ja sel
ve hverdagen. Om disse skal oppleve personlig frelse, må det vel først ha vært 
tvil eller mangel på tro? Tvilen gjelder kan hende mer spørsmålet om bedehuset 
og miljøet rundt dette? "Er det noe for meg? Skal jeg bli en del av bedehus-kultu
ren på samme måte som mine foreldre og besteforeldre er en del av den? Eller 
må jeg og min generasjon finne vår egen måte å forholde oss til bedehuset på?" 
Selv om disse ikke har opplevd den store frigjørelsen fra en statskirkelig ovenfra
nedadholdning, stanser likevel ikke arbeidet for nyskaping opp. De ser gjerne en 
ekstra misjon i å arbeide for hvilken retning bedehuset skal ta. 

På et seminar over bedehusets framtid ble det hevdet at gjennom Bedehusets 
historie var det den 2. trosartikkel som dominerte. Nå var det på tide å også 
benytte seg av den l. trosartikkelen: «Det å vise omtanke og kjærlighet for 
andre blir gjerne utelatt. Det burde være mulig å bruke medmenneskelig 
kontakt som redskap til frelse for folk. Vi burde kunne begrunne sosiale 
sammenkomster med nestekjærlighet. Bedehuset bør fungere som et 
hjem. Ungdommen må ha en følelse av at om de kommer bare for å ha 
det kjekt, så er det også OK!» Slik vendes problemstillingen igjen fra å være 
utadrettet - frelse for hele verden - til å dreie seg om hva som skal til for å skape 
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"YNGRES- du tror det ikke før du har vært der." (,Yngres avisa", nr. l 1996.) Egenreklame 
for Indremisjonens barnelag i Skudeneshavn. 
Ungdommen fanger raskest opp nye signaler og strømninger i tiden. De er også selv trend
makere. Enkelte bedehus tar denne gruppens interesser og behov på alvor, uten at det for
trenger det religiøse budskapet. 
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nytt liv på bedehuset. Utopien trekkes inn i samtiden, og bedehusfolket forhol
der seg aktivt til spørsmålet om å gjøre noe for at målet kan nås i dag. Ved det 
samme seminaret ble det også uttalt: " Kjør på folkens! Kan en prise Herren 
gjennom trommer, så gjør vi det! Gi et alternativ!» De aktivitetene som fore
går på bedehuset, kan slik bli selve målet for bevegelsen. Frelsesaspektet kom
mer i andre rekke, avdi innsikten tilsier at uten kontinuitet og et aktivt bedehus
folk, vil det heller ikke bli noen vekkelse. 

Tatt i betraktning de indre forhold er kanskje bedehusbevegelsen i dag på vei 
til å bli en ny form for lekmannsbevegelse med nye målsetninger og ny handle
kraft. 

Dersom medlemmene i et bredere historisk perspektiv blir seg bevisst sin iden
titet som bedehusmenn og -kvinner, synes det å foreligge gode grunner for å 
hevde at Bedehuset har en framtid; en bevegelse med røtter i fortiden, som er 
seg bevisst disse røttene, men som samtidig også er innstilt på å bryte med det 
fortidige. I utgangspunktet var det jo nettopp denne evnen til bryte med tradisjo
nell formidlingspraksis som gav liv til Bedehuset. 

Oppsummering 

I denne artikkelen har vi fulgt lekmannsbevegelsen fra de først årene og fram 
til i dag. Vi har sett hvordan den har gått fra å være en relativt løst organisert 
samling av "venner,. med en felles interesse, over i en periode med mer etablerte 
former for forkynnelse og medlemskap. Bedehuset utgjorde en samlende ramme 
rundt de omvendte. Denne fasen er allikevel preget av at bedehuset er mer 
inkluderende enn ekskluderende. Alle kunne føle seg "hjemme,. på bedehuset. 
Huset var det kulturelle og religiøse midtpunktet i bygda. 

I denne perioden blir også bevegelsen klar over sin sterke posisjon i lokalsam
funnet. Dette mye på grunn av at deres rolle på mange områder overtas av 
andre, både kommunale og andre private organisasjoner. 

I dag finnes det flere og større skiller mellom bedehusene enn tidligere. Noen 
har klart å beholde den sentrale posisjon ved å skape kontinuitet, bl. a. ved hjelp 
av et stort barne- og ungdomsarbeid. Andre igjen har mistet denne evnen til 
nytenkning, og forsamlingene består her gjerne av de eldre. 

Felles for alle synes likevel å være at deltakerne har vendt problemstillingene 
angående bedehusets framtid fra å dreie seg om frelse gjennom store vekkelser i 
en ubestemt framtid, til å sette krefter inn på å skape målsetninger som kan nås i 
dag. Her får vi en forandring i form av at målet ikke lenger nås gjennom midle
ne, middelet er nå selve målet. Om denne endringen får negative konsekvenser, 
gjenstår å se. Uansett står ikke bedehusbevegelsen alene om dette skifte i per
spektiv og handlemåter. Ifølge sosiologer og andre kulturforskere er dette et 
kjennetegn ved alle nye sosiale bevegelser i sen-moderniteten. Om bedehus
bevegelsen skulle følge sin tradisjon, skulle også den hele tiden sørge for å være 
"nY" for omverdenen. Kanskje er det den beste måten å overleve på? 
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