Suppe, såpe og frelse
Feiekostens og skurebørstens evangelium

Kommandør Hanna Ouchterlony på Grønland i Kristiania.
Soldatene bombardertes rett som
det var med råtne egg, gatesøle,
sten, døde rotter og lignende hyggelige saker. Det hendte også at
pøbelen gjorde forsøk på å storme
plattformen og slo til de spillende
hornmusikanter så tennene løsnet
og blodet fløt.

Krigsropet eksisterer fortsatt; det første kom 19. mai 1888.

Frelsesarmeen huserer nu i en faretruende grad her i byen. Det kan
være på tide å advare folk mot den.
Utebli fra Frelsesarmeens vanvittige møter! Støtt ikke dens sak ved

Flere steder måtte politiet rykke ut
for å holde ro og orden. Både bråkmakere og salvasjonister ble satt på
vann og brød. Vindusruter ble knust
og nidviser sunget:

Frelsesarmeen ble møtt med harselas, frykt og motstand, da feiekostens og skurebørstens evangelium spredte seg over landet.
Samtidig startet armeen vekkelser
og hadde en tilslutning som savner
sitt sidestykke i norsk kristenliv.
Avisene var ikke nådige. I Verdens
Gang 30. april 1888 kunne man
lese:
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å møte frem av ren nysgjerrighet,
og la den opføre sine skuespill for
de enfoldigste av de enfoldige der
går til disse bajasmøter drevet av
religiøse anfektelser.

Frelsesarmeen er kommet til Norge,
tenker at antage hele vårt land,
men vi vil kjempe, men vi vil stride,
men vi vil kjempe så lenge som vi kan.
William og Catherine Booth.

På Eidsvoll ble en ovn i møtelokalet
sprengt med dynamitt, benkene

smurt inn med tjære og fint pepper
blåst ut over forsamlingen. Dette var
ikke det eneste sted der motstandere tok voldsomme virkemidler i bruk
for å stoppe Frelsesarmeens inntog i
Norge. Men de lyktes ikke.

I skyggen av den industrielle
revolusjon

Historien går tilbake til 1865. I skyggen av den industrielle revolusjon
var det voldsom tilflytting til byene
fra trange kår på landsbygdene.
Øst-Londons gater flommet over
av sosial nød, prostitusjon, fyll og
slagsmål.
Metodistpresten William Booth og
hans kone Catherine ville formidle

at det var håp, at Guds kjærlighet er
grenseløs og at alle mennesker har
lik verdi med mulighet til forandring,
utvikling og vekst. De forkynte nødvendigheten av å omvende seg til
Gud og legge det gamle livet bak
seg. William og Catherine Booth
hadde mange gode hjelpere. De
kalte seg The Christian Mission.
De oppfattet ikke seg selv som en
hær av frivillige. De var ikke a volunteer army, men a salvation army. I
1878 skiftet The Christian Mission
navn til The Salvation Army, som er
det engelske navnet på Frelsesarmeen. Organisasjonen ble strukturert etter militært mønster, ble

Tor Gervin
Nøtterøy

Forsterkninger fra England til første møte i Kristiania, blant dem stabsoffiser Jeanna Corneliussen fra Tønsberg.
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Frelsesarmeen i Tønsberg 1906. (Bilde utlånt av Elisabeth Brekke)

uniformert, tok i bruk militære titler
og militær terminologi.
I løpet av 1880-tallet spredte
Frelsesarmeen seg til en rekke land;
deriblant USA, Frankrike, Sveits,
Australia, Canada, India, Sør-Afrika –
og Norge. Ved William Booths død
i 1912 var Frelsesarmeen etablert i
58 land.

Frelsesarmeen til Norge

Første gang Frelsesarmeen omtales
på trykk i Norge skal være i Luthersk
Ugetidsskrift i 1879:
En av de nyeste foreteelser på sektvesenets område er den såkalte
Salvation Army, der optrer på
krigervis, og har intet mindre til
formål enn å erobre den ganske
verden for Jesus Kristus.
I 1887 sendte Frelsesarmeens leder
i Sverige, Hanna Ouchterlony, sin
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stabsoffiser Gustav Segersteen til
Kristiania for å forberede inntoget
i Norge. Det skjedde på initiativ fra
hovedkvarteret i London, og anmodning fra ulike interessegrupper
her hjemme som allerede var godt
kjent med Frelsesarmeens virksomhet både i nabolandet og i England.
I andre halvdel av 1800-tallet var
det vekst i det kristne landskapet i
Norge. Opphevelsen av Konventikkelplakaten i 1842 ga også lekfolk
rett til å forkynne Guds ord. Dissenterloven åpnet i 1845 for andre
kristne trossamfunn enn Den norske
kirke.
Baptistene og metodistene
etablerte seg tidlig. Lammersmenigheten, Den frie apostolisk
christelige Menighed i Skien, var
i 1856 den første som brøt med
Statskirken. Det skulle snart bli flere.
I Vestfold ble blant andre den jarls-

bergske frimenighet, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK),
stiftet i 1872.

Det første slag i Kristiania

Frelsesarmeens første slag i Norge
fant sted 22. januar 1888. En liten
armé bestående av åtte salvasjonister åpnet ild i et lokale på Grønland
i Kristiania. Det var fylt til trengsel
med omkring 600 mennesker. I
løpet av kvelden kom det forsterk-

Stabsoffiser
Jeanna
Corneliussen
fra Tønsberg,
Frelsesarmeens
glemte pionér.

ninger fra England, blant dem
stabsoffiser Jeanna Corneliussen.
Hun var opprinnelig fra Tønsberg,
født 4. august 1855, datter av
skomager Carl Lampe og hustru
Martine Nielsen. Bosatt i London
var hun en av flere norske som engasjerte seg i The Salvation Army.
Tidlig skal Jeanna Corneliussen ha
snakket med general William Booth
om at armeen måtte komme også
til Norge. Hun skulle komme til å
spille en sentral og aktiv rolle ved
Frelsesarmeens inntog i her i landet,
blant annet var hun i Stavanger,
Drammen, Kongsberg og Tønsberg.
Jeanna Corneliussen var ellers en
av flere salvasjonister som ble utsatt fysisk vold. På et møte i Oslo
Arbeidersamfunds lokale 25. mars
1888 fikk hun et voldsomt spark i
underlivet. Mishandlingen gjorde
at hun et års tid senere måtte slutte
som offiser. Hele livet hadde hun
plager etter dette.
De uniformerte og musikkglade
soldatene som drev sosialt arbeid
og formidlet Guds kjærlighet, vakte
ulike reaksjoner både blant kirkens
menn og folk flest. Ikke minst fra
Den norske kirke ble det uttrykt
skepsis til Frelsesarmeens glade og
likeframme formidling av budskapet. Armeen kalte også på folkevittigheten og ble møtt med både
pøbelstreker, demonstrasjoner og
politivedtekter.
Til tross for mye motstand og
mistenkeliggjøring var tilslutningen
likevel så stor at den 130 år i ettertid
nesten ikke er til å tro. Etter bare sju
måneder hadde nesten 4000 søkt
frelse, og flere hundre soldater stilt
seg under Frelsesarmeens faner. I
løpet av åpningsåret ble det startet
tre korps i Kristiania, «Krigsraabet»
utkom med sitt første nummer
og det ble lagt ned grunnstein til
hovedkvarteret Grønland 9. Det
ble dette året også åpnet ild med

Borre prestegård. (Foto: Tor Gervin)
«Gjengangeren» ville ikke ta inn møteannonsene, som bar overskriften
Angrep på Horten! Sålerud-salen,
et gammelt danselokale, ble likevel
overfylt med over 500 fremmøtte.

Julius Amundsen

Carl Daniels

korps i Arendal, Kongsberg, Horten,
Drøbak, Hønefoss, Drammen og
Kongsvinger.

Armeens inntog i Vestfold

Mange rykter verserte i Horten før
åpningsmøtet 15. september 1888.

Åpningsmøtet skal ha gått greit,
men senere var det mye uro. Kaptein
Julius Amundsen skal ha vært en
rørslig kar. Som tidligere alkoholiker
og uteligger, hadde han erfaring
med gatens justis. Stadig måtte Julius Amundsen med makt kaste ut
bråkmakere. En gang var det en som
tente fyr på håret til han som sto
foran.
Det kom også til sammenstøt med
sognepresten i Borre, Carl Daniels.

Kaptein Julius Amundsen måtte sone på vann og brød. Horten fengsel fra
1862. (Foto: Tor Gervin)

DIZ 04-2018, SIDE: 13

Losje Aftenstjernen i
Tønsberg,
flyttet på
1920-tallet.

En dag det skulle holdes møte i et
privathjem i Åsgårdstrand, var det
kjørt ut benker fra lokalet i Horten.
Men sognepresten kom Frelsesarmeen i forkjøpet og tok alle benkene! Da troppet kaptein Julius
Amundsen opp på prestegården og
forlangte benkene satt tilbake innen
to timer. Det hører med til historien
at den ellers så myndige sogneprest
Carl Daniels etterkom kapteinens
ordre, og siden ble en god venn og
støttespiller for Frelsesarmeen.
Kaptein Julius Amundsen ble i
Horten dømt til to dagers fengsel på
vann og brød, fordi han i strid med
en gammel politivedtekt en sommerkveld ledet en soldatfest som
varte til klokken 23.
Året etter, 1889, ble det åpnet korps
i Moss, Fredrikstad, Tønsberg, Tvedestrand, Sandefjord, Sarpsborg,
Fredrikshald, Bergen, Kragerø, Larvik, Risør, Egersund, Kristiansand,
Bamble og i Kristiania enda to korps
og en krigsskole.
I Tønsberg hadde det vært megen
Agitasjon mot Armeens komme,
og det var spådd at her skulde den
møte en motstand som intet andet
sted. Det stemte dog ikke. En av de
første som søkte Gud var en drukken håndverker. Han blev herlig
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frelst, og i løpet av et par måneder
hadde i alt 100 sjele bøid sig ved
korsets fod, hvorav 54 var blitt
rekrutter.
Åpningsmøtet 17. mars 1889 ble
holdt i Losje Aftenstjernen, det
gamle godtemplarlokale på Gunnarsbø. Ved åpningen av Frelsesarmeens korps kom det mellom 500
og 600, det var smekk fullt. Under
møtet kom en avdeling soldater fra
Horten til hjelp.
Losje Aftenstjernen lå den gang
nærmere der vi nå finner Farmandstredet. Omkring 1920 ble bygningen flyttet lenger ned og på andre
siden av Slagenveien, og revet på
1970-tallet. Allerede i 1891 kunne
Frelsesarmeen i Tønsberg innvie sitt
eget hus. Armeen kjøpte Holtesalen
i Farmannsveien 2, tidligere teater,
dansesal og auksjonslokale.
Bare en snau måned etter åpningen av korpset i Tønsberg ble det
åpnet ild i Sandefjord. Her var det
åpningsmøte 15. april, selv om det
fra en av byens besteborgere het
seg at vi har ikke bruk for Frelsesarmeen i Sandefjord! Ved åpningen
i Larvik, 5. oktober, møtte politimesteren med flere konstabler.
Også her var det smekk fullt, mer

enn 100 kom ikke inn, men alt forløp
rolig.
Det gjorde det ikke, da det 3. august
1890 ble åpnet korps i Holmestrand.
Her var det mye uro. En av dem som
ble kastet på dør var byens feier.
Det heter seg at han da klatret opp
på taket og kom seg ned gjennom
pipa!
Korpset i Holmestrand ble lagt ned
i 1977, og Horten-korpset i 2001. I
Stavern hadde Frelsesarmeen korps
fra 1923 til 1967. Flere ganger har
man gjort forsøk på å drive korps
også i Svelvik – i 1890, 1894 og 1946,
men dette ble av kort varighet.

Frelsesarmeen i dag

Ved Frelsesarmeens 25-årsjubileum
i 1913 var det åpnet 93 korps (menigheter) rundt om i hele landet, og
veksten fortsatte. I dag er det ikke så
ofte man ser uniformerte offiserer
og soldater; det er lenge siden jeg
sist jeg hørte en sanggruppe med
gitar i byens varehus. For mange
er kanskje julegrytene og Fretexbutikkene den mest synlige del av
Frelsesarmeen.
Mye er i endring, men fortsatt er det
98 korps, 150 aktive offiserer og omkring 4000 soldater. Frelsesarmeen
i Norge er med rundt 2000 ansatte,

60 sosiale institusjoner og en årlig
omsetning på nærmere 2 milliarder
kroner større enn noen gang før.
Internasjonalt arbeider Frelsesarmeen i 130 land, med mer enn 175
ulike språk.
Uavhengig av eget ståsted og i alle
lag av folket omfattes Frelsesarmeen med en aksept og respekt
som knapt noen andre organisasjoner. Mange, mange er det som
takker Frelsesarmeen for dens
humanitære arbeid, og for at de
har funnet en mening med livet.
Frelsesarmeen har helt siden starten
sett nestekjærlighet og forkynnelse
som to sider av samme sak; kamp
mot sosial urettferdighet og åndelig
fattigdom. Suppe, såpe og frelse.

Farfar i Tønsberg 1898

I likhet med mange andre som driver med slektsgransking, har jeg funnet flere av mine i Frelsesarmeen.
Min farfar var den tredje kadett

utgått fra Skien korps i 1897, etter
hvert fikk han følge av min farmor.
Etter at min far ble født, sluttet de i
1908. De resigneret, men ikke fordi
de sviktet i troen. Siden finner jeg
dem som aktive i Skiens Misjonskirke Betania, som fører sin historie
tilbake til Lammersmenigheten.
Det var en overraskelse at
våre besteforeldre hadde vært
frelsesoffiserer. Verken mine søsken
eller jeg hadde noen gang hørt om
det. I et gammelt album har jeg funnet også en av min mormors søstre i
Frelsesarmeens uniform.
Slik skulle jeg komme til å interessere meg for Frelsesarmeens
historie, og selv stå vakt ved julegrytene i Tønsberg og på Nøtterøy. På
nyåret samles mange av de frivillige
grytevaktene i Frelsesarmeens hus
i Farmannsveien 2. Da ser jeg meg
rundt, og tenker som så at her var
min farfar stasjonert i 1898. Det var

Min farfar,
Karl M. Hansen,
som kaptein i
Frelsesarmeen
1899.
fortsatt i Frelsesarmeens pionértid;
en brytningstid i norsk kristenliv.
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Frelsesarmeen i Tønsberg har fortsatt tilhold i Farmannsveien, her sannsynligvis omkring 1920. (Slottsfjellsmuseet)
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