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«Is not a sin in one place a sin in another?» 

Menighetsliv i norskamerikanske immigrantmiljø 1870-

1917, kontinuitet og endring. PhD avhandling 2012, 

Universitetet i Tromsø



Spredning av norsk bosetting i Midtvesten



Distribution



Homestead Act-triangelet





Minnesota 1880

Minneapolis

Otter Tail County



Growth

O.M. Norlie 1917



Norske menigheter og kirker i Norge og USA

Menigheter 1844 -

1916

Menigheter 1910 Kirker

1910

Kirkebygg 

2018

Norge 986 1,100 1700 -1800 

kirkebygg

USA 6,500 3,049 2,190



Menighetsnavn År Synode Teologi

Norwegian Grove menighet 1870 Elling Eielsens synode, 

Hauges synode

Lavkirkelig

Nordre Immanuel menighet 1872 Den norske synode (Synoden), 

Den forenede kirke

Høykirkelig

Sverdrup menighet 1876 Konferensen, 

Den forenede kirke 

teologisk 

mellomretning

Menighetsnavn År Synode Teologi

Trefoldighet menighet 1868 Augustana, Konferensen, 

Dfk, FK (Lutheran Free Church)

teologisk 

mellomretning

Vor Frelsers menighet 1870 Den norske synode Høykirkelig

St. Pauli menighet 1872 Elling Eielsens synode, 

Hauges synode

Lavkirkelig

Det urbane utvalget, Minneapolis, Hennepin county

Det rurale utvalget, Otter Tail county



Piler original
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The Movement Toward Merger 

Nelson  & Fevold 1960



Praksis i forhold til opptak og utmeldelser

Synoder Rural

mnght

Opptak Utmeldelse Urban

mnght

Opptak Utmeldelse

Den norske

synode

NI* til 89 enkelt vanskelig til

1889

VF enkelt vanskelig til 

1887

Den forenede

kirke, 1889 

NI 89 enkelt litt vanskelig - ** - -

Konferensen SV til 90 enkelt enkelt TR fra 70 vanskelig til

1890

enkelt 

Den forenede

kirke

SV fra 90 enkelt litt vanskelig TR fra 90

” ”

Frikirken, 1897 - *** - - TR fra 97 “ “

Hauges synode NG enkelt litt vanskelig SP vanskelig til

1890

vanskelig til 

1890



Vektlegging av trustie-funksjon og medhjelper-

funksjon ut fra antall tillitsvalgte

Synode Rural

mnght

Åndelig eller økonomisk ledelse 

vektlagt

Urban

mnght

Åndelig eller økonomisk ledelse 

vektlagt

Den norske synode NI* Økonomisk verv vektlagt til 1890:

4 trustier + 0 medhjelpere  

VF Økonomisk verv vektlagt til 1875:

5 trustier + 0 medhjelpere

Styrking av åndelig verv fra 1876: 

5 trustier + 5 medhjelpere 

Den forenede kirke,

1890

NI Styrking av åndelig verv fra 1890: 

4 trustier + 3 medhjelpere

-

Konferensen SV Økonomiske og åndelige verv 

sidestilt: 

3 trustier + 3 medhjelpere

TR Økonomisk verv vektlagt til 1875: 

10 trustier + 6 medhjelpere

Styrking av det åndelige fra 1876:

9 trustier + 9 medhjelpere  

Den forenede kirke,

1890

SV som før, 3 trustier + 3 medhjelpere TR som før, 9 trustier + 9 medhjelpere  

Frikirken 1897 -** -** TR søm før, 9 trustier + 9 medhjelpere 

Hauges synode NG Økonomisk og åndelig verv 

sidestilt:

3 trustier og 3 medhjelpere

SP Økonomisk og åndelig sidestilt: 

3 trustier + 3 medhjelpere til 1882.     

Økonomisk og åndelig sidestilt:

5 trustier + 5 medhjelpere fra 1883 



Vedtak om kvinners stemmerett og overgang til bruk av 

engelsk

Synoder Rural

mnght

Kvinnelig stemmerett/ 

overgang til engelsk

Urban

mnght

Kvinnelig stemmerett/

overgang til engelsk

Den norske 

synode 

NI*   ukjent / ukjent VF år 1946 / år 1924 eng. i møter                       

Konferensen til 90 SV uaktuelt TR uaktuelt

Den forenede

kirke fra 1890

SV år 1898 / år 1929 eng. i 

protokoll  

TR år 1897 kvinnelig stemmerett

Frikirken fra  -

97

-** - TR år 1938 engelsk i møter

Hauges synode NG år 1924 /1954 eng. i protokoll SP år 1916 /år 1938 eng. i møter       

[1]



Enkel modell for beskrivelse av begivenheter

I Prosesser II Deltakere

III 

Omsten

digheter, 

adverbia

l

Handlinger Agenter (subjekt) Tid

Verbale 

(eks. talehandlinger) 

Mentale 

(eks. tanker)

Deltakere som påvirkes 

Påvirker

andre

(eks. 

kritisere)

Påvirker 

ikke 

andre

(eks. le)

Påvirker

andre 

(eks

avgjøre)

Påvirker 

ikke 

andre

(eks. 

sørge)

Menneskelige

deltakere

= 

mottakere 

Ikke-

menneskelige 

deltakere

=

objekter

Sted

Hendelser

Verbale  

(eks. det oppstod 

krangel)

Mentale 

(eks. drømmer, syner)



Uetablerte og etablerte faser

«Norwegian» re-establishment phase

Pionerperiode

Menigheter  1870- 80  1880-90  1890- 00  1900-10  1910-20 

NI, DnS/DfK * 1872    1889    

VFM, DnS 1870    1885    

SP, HS 1872    1894    

NG, HS 1870     1896   

SV, Konf/DfK 1876     1902   

Trf, Konf/Frik. 1868     1902   

 



Mngh år 1870- 80 år 1880-90 år 1890- 00 år 1900-10 år 1910-20

VF, Dns* 1870** 1885

NI, Dns/Dfk 1872 1889

SP, Hs 1872 1894

NG, Hs 1870 1896

TR, Konf/Frk 1868 1902

SV, Konf/Dfk 1876 1902

norsk reetableringsfase, preget av uro

pionerperiode

Tilpasningsfaser i de norskamerikanske 

menighetene, uetablerte og etablerte 
amerikansk” tilpasningsfase, langsiktige strategier



Løgn til løgn



Uttrædelseserklæring









«Tro på prærien møter tro på Grønland», 

tidligere sammenligninger

Tro på Prærien: Kristen migrantreligiøsitet i en 
språklig, kulturell minoritet i USA, 1870-1920. Tro på 
Grønland: muslimsk minoritetsreligiøsitet i et kristent 
sekularisert Norge, 1970-2020.  

Historiker, Midtøsten-forsker, Bjørn Olav Utvik 
sammenligner Lars Oftedal og Hasan Al-Bana, det 
muslimske brorskapet som sosiale, religiøse 
vekkelsesledere og bevegelsene etter dem (ikke 
empirisk belagt). 



Tidligere sammenligninger forts. 

• Litteraturforsker Ingeborg Kongslien har sett på 
skjønnlitterære framstillinger av migrasjonserfaringer. 
To lignende scener fra to romaner:  norskpakistanske 
Khalid Hussains roman Pakkis (opplesning fra 
koranen) og  norskamerikaneren O. E. Rølvågs Peder 
Seier (opplesning av norsk avis). For Beret var språket 
det avgjørende, for far til Sajjd - religionen. «Det lett 
nedsettende «norskie» og «pakkis» uttrykker 
majoritetens holdninger til minoriteten.»  



Tidligere sammenligninger forts. 

•Senter for forskning på sivilsamfunnet og 

frivillig sektor, sammenligninger 

immigrantmenigheter i Bergen, kristne og 

muslimske.   

•Kari Vogts beskrivelse av tidlige erfaringer blant 

norske muslimer.  

•Hvordan sammenligne, hva kan sammenlignes? 

«Vokt deg for sammenligningen», S. Kierkegaard



Behov, kunnskapshull og forståelse

•Gi kunnskap - til nordmenn «Utvandrede nordmenn 

etablerte sjømannskirker i Norge» (fra 

forskningsrapport) - og  muslimer. 

• Skape forståelse. Krav til integrering/tilpasning i 

Norge: Nordmenn er svært utålmodige når det 

gjelder krav til innvandreres tilpasningsprosess (iflg. 

norske migrasjonsforskere. Sosiolog og filosof  Zygmunt Bauman 

påpeker faren ved å kreve for raske endringer.)



Hvorfor ønske denne vinklingen? Religionens 

plass i samfunnsfagene og historie

• Religionens plass i Akademia: «Utenfor de små sekter har 

religionen tapt sin overordnede autoritet» (Engelstad, 2005). 

Religion ble gradvis oppfattet som et irrasjonelt fenomen og 

marginalisert i samfunnsfagene fra 1950 årene, delvis også i 

historiefaget, bl.a. i tråd med sekulariseringsprosesser i samfunnet. 

• Endring etter år 2000. Sosiale fenomen som globalisering og økt 

innvandring har ført til at nye religiøse grupper er representert i 

vestlige samfunn. Studiet av religion og det religiøse har fått økt 

relevans og blitt viktigere forskningsfelt i samfunnsvitenskapene og 

historie.   



Hvorfor ønske denne vinklingen? Religionens 

plass i samfunnsfagene og historie, forts

• Det finnes ikke mye forskning om nordisk 

integrasjon og innvandring fordi det religiøse har 

vært ute av bildet.  (NOU 2017: Integrasjon og tillit, 

Brochmann).  



Hva kan sees i sammenheng, 

hvordan se i sammenheng?

• Ambisjon: Ikke sammenligne religionsinnhold, men se på 
likheter/ulikheter ved religioners funksjon, i lys av begrepet 
sosial kapital begrepet. 

• Begrepet er velegnet til å analysere og beskrive 
tillitsstrukturene i samfunnet, som frivillig sektor og frivillige 
samfunn og potensialet i disse til å bygge nettverk.  

• Sentralt spørsmålet: I hvilken grad bidrar minoriteters 
deltakelse i trossamfunn til å hemme eller fremme 
integrering?      



Sosial kapital som «forløsende 

begrep»

• Robert Putnams begrep sosial kapital ser ut til å være 

nyttig. Det er mer omfattende Pierre Bourdieu’s 

begrep ved å være både individ- og samfunnsrettet. 

Det dreier seg bl.a. om kollektivet og bygge opp gode 

lokalsamfunn, gjennom tillit. P. Bourdieus begrep 

handler mer om individet. 



Sosial kapital som «forløsende 

begrep», forts.

Hovedkategorier av kapital (viktige ressurser): 
sammenbindende (bonding) og brobyggende (bridging) kapital. 
Den siste er den mest nyttige, men alle frivillige 
organisasjoner har begge deler. Bonding: knytter bånd mellom 
mennesker som ligner hverandre, styrker vi følelsen, skaper 
tilhørighet og trygghet. Bridging: knytter bånd på tvers av 
sosiale skillelinjer, går utover fellesskapet, skape fellesskap 
på tvers, «styrken i de svake bånd». Dette er avgjørende for å 
skape gode samfunn, bygget på tillit.      



Putnam-kritikk

• Putnam er kritisert av ulike grunner, også for  i for 

liten grad å ivareta statens politikk, hva staten, 

velferdsstaten kan gjøre for å bedre integrasjon. Han 

er amerikaner. Tror likevel hans begrep har såpass 

stor kraft at det kan brukes for å se på likheter og 

ulikheter i disse to case, og kanskje avdekke noen 

særegne linjer i utviklingen. 



Tro på prærien møter tro på Grønland -

minoriteter, trossamfunn og integrering

• Prærien og Grønland dreier seg om Midtvesten, 

Minneapolis, Minnesota og Grønland, Oslo, repr ved 

Trefoldighets norsk lutherske menighet, Minneapolis, 

MN og Islamic Cultural Centre, Grønland, Oslo. 

• Likheter og forskjeller ved disse to menighetene 

danner utgangspunkt for å besvare problemstillingen:  

«I hvilken grad bidrar minoriteters deltakelse i 

trossamfunn til å hemme eller fremme integrering?» 



To case, to uttrykk for tro

• Kirker i Midtvesten, Minnesota fra 1870 – 1920. Fokus nå 
på Trefoldighetskirken, Trinity Church i Minneapolis, 
ledet av Georg Sverdrup og Sven Oftedal, representerte 
en vestlandsk Rosenius-inspirert del av Gisle . Johnson-
vekkelsen. 

• ICC, Islamic Cultural Centre, er den første etablerte 
moskeen i Norge, Oslo 1974. Sunni, deobandi, knyttet til 
partiet Jamaat-e-Islami partiet i Pakistan. Satser på dialog 
(kaller seg Senter for dialog og kunnskap)



Trefoldighets norsk lutherske menighet, Mnpls, MN

Islamic Cultural Centre, Oslo



Religiøs mioritet 

• En del utvandrede nordmenn tilhørte religiøse 
minoriteter, og USA ønsket dem velkommen. De 
fleste hørte ikke til en minoritet i hjemlandet, men 
alle ble en kulturell, språklig minoritet i USA. Som 
lutheranere del av en mindre konfesjon. 

• Muslimer fra Pakistan som har kommet hit i 
forbindelse med arbeidsinnvandring og 
familiegjenforening var ikke religiøse minoriteter i 
hjemlandet, men er blitt det i Norge. 



Minoritet og majoritet

• Mellom minoritet og majoritet er det som regel krav til eller et 

behov for tilpasning

• Uansett har de måttet tilpasse seg. ICC- se masteroppgave om 

Jesus mm. Nordmenn, valg mellom tilpasning og bevaring og 

hold lenge på språket. 

• Norbert Elias hevder at en etablert majoritet ofte behandler 

minoriteter ut fra sine verste sider, mens majoriteten selvbilde 

er ut fra de beste sidene.   



Ulike migrasjoner

Ulikheter ved 

innvandringene 

Nordmenn i USA Pakistanere i Norge

Periode 1870 – 1920 (hundre år før) 1970 – 2020 (hundre år etter)

Innvandringspreg Innvandring fra 1825- 1920 Innvandringsstopp, fam. 

gjenf. 

Trosgrenser Evangelisk luthersk tro. 

Kristen, kulturell minoritet i 

kristent land.

Islam. Muslimsk minoritet i 

en kristen/sekulær stat 

Immigrasjonsland- holdning 

til innvandring

«Fri» innvandring for 

nordmenn i perioden 

Arbeidsinnvandring, 

innvandringsstopp, 

familiegjenforening 

Økonomi Frontier, nybyggerområde, 

nyetableringer (urban/rural)

Velfungerende velferdsstat



Ulike migrasjoner forts.

Nordmenn i USA Pakistanere i Norge

Statlig 

religionspolitikk 

Selvfinansiert. 

Toleranse, åpenhet.

Generøse 

støtteordninger, 

1969

Sosialøkonomisk 

preg

Mange var ledere i 

kulturlivet

Middelklasse i 

Pakistan 

Tidsånd Religionsfrihet, tro 

ønskelig 

Sekularitet, fra 

statskirke til åpen 

folkekirke (2012)



Empirisk materiale

Likheter/ulikheter ved 

empiri

Norskamerikansk 

materiale 

Materiale fra ICC

Empirisk materiale Egenproduserte referater 50 

år 

Intervju med medlemmer 

ICC

Off. egenproduserte 

dokumenter

Off. egenproduserte 

dokumenter

Ny norsk overs. av Koranen

Sekundært materiale Kirkehistorisk forskning, no. 

og am.

Norsk religionshist. forskn., 

også ICC 

Annen forskning No-am. krk. og 

integreringsstrategi

Om «Den andre» i ICC, 2010, 

master

Tekstanalyseteori Forskn. om muslimers 

integrering



Spørsmål for det videre arbeidet– (ny 

empiri?)

• Menighetssammensetningen- familiepreget? (bonding)

• Behandling av nye medlemmer- hjelp til nettverk, orientere 

seg? 

• Dannelse av etnisk kulturelle undergrupper?

• Kontakt med myndigheter – dialog med andre trossamfunn?

• Trossamfunnets rolle i lokalmiljøet

• Fungerer moskeen som en menighet eller sosial møteplass? 

• Hvordan er menigheten oppfattet i (det sekulære) samfunnet?


