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Ole Peter Petersen fra Glemmen (1822-1901) 

`Løsunge', Legdegutt og sjømann. 
Pion&-prest i Norge og Amerika. 
Mor: Cathrine Pedersdatter; 
Far: Peder Jørgensen; 
Kone: Anne Marie Amundsdatter (1818-1883)54  

Abstract 

Ole Peter Petersen was the founder of the Methodist Church in 
Norway. Very little is known about his mother and father, about his 
own youth, and the family of his wife. The aim of this study is to 
collect information on these persons and their social context. The 
aim is also to illuminate the emerging religious freedom in Norway, 
as well as the appeal of emigration to America felt by Norwegians 
who struggled with poverty. Glimpses from less known aspects of 
the involvement of Norwegians in the Napoleon's marine are 
given. 

In the Dictionary of the city of Fredrikstad there is a brief 
reference to Ole Peter Petersen, the founder of the Methodist 
Church in Norway. One of the streets in the town is named after 
him, and in a park next to the railroad station his bust can be seen. 
Much is known about his life and career in Norway and as 
immigrant in America. Much more needs to be gleaned from the 
sources about his mother and father and about his early years and 
his wife and her family. An attempt is made to further identify his 
father Peder Jørgensen, who, according to the Church registries, 
was a married sailor from Trondheim, bom in Levanger-Skogn. 

En takk for god hjelp fra lokalhistorikerne Nils Hetmann, Fredrikstad, Svein 
Henrik Pedersen, Trondheim og Mette Værnes, Oslo. Takk også til 
slektshistoriker Arild Oliver Bråthen, Fredrikstad og til arkivar Pelle Sigaard, 
Rigsarkivet, København. 
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Innledning Ole 

The search has been made in relevant Church registries and 

archives, including military and marine rolls in Norway-Denmark 

and in the French marine in Schelden/Amsterdam. With a large 

degree of probability more biographical information about the 

father has been gained from these sources. Ole Peter Petersen and 

his wife, Anne Marie Amundsdatter, exemplify that persons from 

`low' social groups saw emigration to America as a way out of 

poverty. They also illustrate how persons from the `lower stram' of 

society began to stand up with their religious convictions and 

contribute to religious differentiation, legally made possible 

through the Dissenter Law of 1845. 
At points the perspective of the broader societal and political 

history is drawn into the study. The differentiation of religious 

convictions, activities and organizations after 1845 can be seen as a 

parallel to the differentiations which step by step took place in 

other areas of society after 1814. This question can only be touched 

within the limit of this essay, however. 
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Innledning Disse fremstil] 

I Fredrikstad Byleksikon kan en lese: "Metodistkirken oppsto som Peter Petersen 

en indremisjonsbevegelse innenfor Den anglikanske kirken på lite om hans fo 

1800-tallet ved prestene John (1703-91) og Charles (1707-88). og med ektesk 

Wesleys virksomhet blant forsømte grupper i den industrielle til hans virke i 

revolusjonens England. Teologisk legger den vekt på både Denne period 

rettferdiggjørelse ved tro alene og at troen skal være virksom i området, priv 

kjærlighet. Dette fører til et utadvendt forhold både til samfunnet Sarpsborg. 

og til andre kirkesamfunn. Metodistkirkens grunnlegger i Norge er Det er øns 

Fredrikstad-mannen Ole Peter Petersen. Av yrke var han sjømann, Peters far, N( 



Ole Peter Petersen fra Glemmen (1822-1901) 

og han kom i berøring med metodismen ved deres sjømannsmisjon 
for skandinaviske sjøfolk i New York havn. I 1849 besøkte han 
Fredrikstad og fortalte om sitt møte med metodismen. Her ble det 
dannet en gruppe av interesserte. Denne gruppen gikk etter en tids 
vansker nærmest i oppløsning. I 1853 ble han ordinert til prest i 
USA og kom samme år tilbake til Fredrikstad og gjenopptok 
virksomheten her. I 1856 ble landets første menighet grunnlagt 
blant arbeiderne på Borregaard i Sarpsborg. Virksomheten spredte 
seg langs Glomma og det ble etablert grupper bl.a. på Lervik, 
Kjølberg og Lisleby. Virksomheten i Fredrikstad ble organisert 
som egen menighet i 1863" (Kaurel og Karlsen 1996). 

Ole Peter Petersen er en historisk person som er synlig i 
Fredrikstad by: 0. P. Petersens gate går mellom 
Nygaardsplassen og Stortorvet. I Jernbaneparken er det reist 
en portrettbyste til minne om Metodistkirkens grunnlegger i 
Norge, 0. P. Petersen. 
Det er utgitt bøker om hans liv: Carl Frederick Eltzholtz, 
Livsbilleder af Pastor 0. P. Petersen, Grundlægger af den 
biskoppelige Methodistkirke i Norge og Medgrundlægger af 
den norsk-danske Methodisme i Amerika (Eltzholtz, 1903) og 
Aage Hardy, 0. P. Petersen, Metodistkirkens grunnlegger i 
Norge (Hardy, 1953). En kort biografisk oversikt er skrevet 
av undertegnede i Norsk Biografisk Leksikon, ny utgave 
(Borgen, 1999-2005). 

Disse fremstillingene bygger på et omfattende materiale om Ole 
Peter Petersens arbeid i Metodistkirken. De inneholder imidlertid 
lite om hans foreldre og om hans barndoms- og ungdomstid frem til 
og med ekteskapet med Anne Marie Amundsdatter i 1849 og frem 
til hans virke i Den biskoppelige metodistkirke i Norge fra 1853/54. 
Denne perioden av hans liv er særlig knyttet til Fredrikstad-
området, primært til' Glemmen og Kråkerøy, og deretter til 
Sarpsborg. 

Det er ønskelig å finne flere relevante kilder. Særlig er Ole 
Peters far, Peder Jørgensen fra Levanger-Skogn, en ukjent person 
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Hva kan en vite om Ole Peter Petersens mor, Cathrine Pedersdatter? 

som innbyr til granskning i omfattende og varierte kilder. I denne 
studien søker jeg å identifisere nærmere denne personen med så 

stor sannsynlighet som det er mulig. Dessuten vil den kaste lys over 

sider av lokalhistorie i Levanger/Skogn, Trondheim og i 

Fredrikstad-området. Husmanns- og sjøfartsmiljøer vil bli trukket 

inn som kontekst, og også militærvesen og marine og trelastindustri 

i utvikling. Emigrasjon til Amerika spiller inn og begynnende 

religiøs differensiering i Norge vil bli belyst. 
Når kildene for en stor del er sparsomme eller er vanskelig 

tilgjengelige, er det viktig å gi best mulig dokumentasjon. Derfor 

vil en søke å ta med detaljer og datoer der det finnes. 

Hva kan en vite om Ole Peter Petersens mor, Cathrine 

Pedersdatter? 

Den første oppgaven er å se nærmere på opplysningene som finnes 

i kirkebøkene for Glemmen og Onsøy. Sogneprest L. Selmer og 

lokalhistorikeren Nils Hetman, Fredrikstad, har skaffet frem 

materiale om Ole Peter Petersens fødsel og dåp fra kirkebøker i 

Glemmen: Han var født den 26de april 1822. Dåpsdatoen var 16. 

mai. Hans mor het Cathrine Pedersdatter. Hans far het Peder 

Jørgensen. (Selmer, 1921-1983). 
Ole Peter Petersens mor, Cathrine Pedersdatter, tilhørte gruppen 

av fattige som i perioder av sitt liv var avhengig av sosiale 

støtteordninger. I folketellingen av 1801 er hun listet i Havnen, 

Onsøy sogn. Der er hun fosterbarn hos husmann med jord, 

Ammund Simensen og hans kone Olou Olsdatter. Cathrines alder 

er satt til 8 år. Hun ble konfirmert den andre søndag etter påske i 

1808 i Onsøy kirke. Hennes bosted er da fortsatt Havnen 

(Ministerialbok, Onsøy 1733-1814, 1808, 198). Konfirmantene 

var vanligvis 15-17 år gamle. Da skulle hun være født 1790-1791. 
I kirkebøkene for Onsøy, Tune og også for Borge, har en ikke 

funnet opplysninger om hvor og når Cathrine Pedersen er født. 

Slektsgranskeren Arild Oliver Bråthen, Fredrikstad, har i 

kirkeboken for Råde funnet &I person som sannsynligvis er denne 

Cathrine (Ministerialbok, Råde 1762-1806, 1791, 66). Der kan en 
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trine Pedersdatter? Ole Peter Petersen fra Glemmen (1822-1901) 

erte kilder. I denne lese: "Uægte barn, Cathrine døpt den 20 mars 1791 i Råde kirke. 
e personen med så Mor: Pigen, Anne Rasmusdatter. Fader: Peder Jacobsen, på 
d den kaste lys over Kjølberg i Onsø." Barnet het dermed Cathrine Pedersdatter. 
Trondheim og i Lokalhistorikeren Nils Hetmann har dessuten notert seg at i 
ljøer vil bli trukket følge folketellingen av 1801 var en gutt, Erich Peersen, fosterbarn 
ne og trelastindustri på husmannsplassen. nordre Fosseng, som lå nær husmannsplassen 
an og begynnende Havnen der Cathrine var fosterbarn. Senere finner vi igjen en Erich 

Pedersen Fosse blant fadderne da Ole Peter ble døpt. Hetmann 
eller er vanskelig antok at Cathrine og Erich var søsken. 

umentasjon. Derfor Jeg har søkt etter Erich Pedersen og fant ham under rubrikken 
nnes. `Døbte' i kirkeboken for Onsøy på 18. søndag etter pinse (3. 

oktober) i 1790: "Et uægte B. Erich. Moderen Maria Olsdtr. 
udlagde til Barne — Fader Peder Jacobsen, Kiblberg" 

'athrine (Ministerialbok, Onsøy 1733-1814, 1790, 103). Cathrine og Erich 
hadde således samme far, men ikke samme mor. Erich Pedersen 

vingene som finnes Fosse, som i 1822 var fadder ved Ole Peters dåp, har da vært mor 
prest L. Selmer og Cathrines halvbror og Ole Peters onkel. 
har skaffet frem Cathrine Pedersdatter ble ugift mor til tre barn, og faren var en 

åp fra kirkebøker i gift mann. Det eldste barnet, Jørgen, ble født den 31. desember1818 
Dåpsdatoen var 16. i Onsøy og døpt 10. januar 1819 i Onsøy kirke (Klokkerbok, Onsøy 
[ans far het Peder 1814-1840, 1818, 52; Ministerialbok, Onsøy 1814-1840, 1818, 

64). Det neste barnet er hovedpersonen i denne studien, Ole 
ter, tilhørte gruppen Pet[t]er, født den 26. april i 1822 i Glemmen og døpt den 16. mai i 
vhengig av sosiale Glemmen kirke (Klokkerbok, Glemmen 1816-1838, 1822, 16; 
un listet i Havnen, Ministerialbok, Glemmen 1816-1838, 1822, 110). Der tredje 
usmann med jord, barnet, Karen Andrea, ble født i Glemmen den 8. april 1825 og døpt 
ter. Cathrines alder den 3. juli i Glemmen kirke (Ministerialbok, Glemmen 1816-1838, 
,øndag etter påske i 1825, 151). Samme far ble oppgitt for alle tre barn: gift mann, 
a fortsatt Havnen Peder Jørgensen, født i Levanger-Skogn og bosatt i Trondheim. 
)8). Konfirmantene Cathrine bodde på forskjellige steder i Glemmen. Som nevnt, 
n-e født 1790-1791. bodde hun som barn og konfirmant på Havnen. I Klokkerbokens 
Borge, har en ikke innføring om Ole Petters fødsel og dåp, står det at moren, Cathrine 
Pedersen er født. Pedersdatter, bor på Myhren under Forstaden, og ved innføringen 

redrikstad, har i av datteren Karen Andreas fødsel og dåp, er morens bosted angitt 
nsynligvis er denne som Trosvigstranden. 
91, 66). Der kan en Datteren Karen Andrea døde som barn. Dødsdatoen var 18. juni 
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Hva kan en vite om Ole Peter Petersens far, Peder Jørgensen? 

1829. Hun døde hjemme hos moren. Barnet ble begravet den 24. 
juni (Ministerialbok, Glemmen 1816-1838, 1829, 231). Omtrent 
ett år senere døde Cathrine Pedersdatter selv, som "ugivt 
Qvindemenneske — Fattiglem paa s. Veum hos Haagen 
Sebjørnsen." Hun døde 11. juni 1830 og ble begravet den 18. juni 
(Ministerialbok, Glemmen 1816-1838, 1830, 235). 

Ole Peter Petersen har skrevet flere korte oversikter fra deler av 
sitt liv, men har lite å fortelle om sin barndom. I den biografiske 
skissen Et Blik paa mit Liv refererer han kort og generelt til morens 
fattige kår og til hennes lidelser. På grunn av fattigdom måtte den 
eldre broren, Jørgen, ta arbeid for å tjene til brød. Ole Peter skrev at 
den dagen da moren døde kom Jørgen med litt mat til henne som de 
gode folk han var hos, sendte med ham hjem. Da han fikk vite at 
moren var død, brast han i gråt. Ole Peter søkte å trøste ham: "Jeg 
søgte til at trøste ham med at sige, Moer er nu over alle sine 
Lidelser og gaaet til et bedre Hjem; ti dette havde mine Omgivende 
fortalt mig" (0. P. Petersen, Et Blik paa mit Liv, side 1. 
Manuskript).55  

Hva kan en vite om Ole Peter Petersens far, Peder Jørgensen? 

Det er således lite en vet om Ole Peter Petersens mor, men i 
utgangspunktet har enda mindre vært kjent om hans far. I 
tilknytning til fødsel og dåp for søsknene Jørgen, Ole Peter og 
Karen Andrea kan en i kirkebøkene finne følgende holdepunkter 
når det gjelder Ole Peters far og mor: 

1. Farens navn for alle tre barna, Jørgen, Ole Peter og Karen 
Andrea, var Peder Jørgensen. Henvisningene er: 

• Jørgen: Klokkerbok, Onsøy 1814-1840, 1818, 52; 
Ministerialbok, Onsøy 1814-1840, 1818, 54; 

• Ole Pet[t]er: Klokkerbok, Glemmen 1816-1838, 1822, 16; 
Ministerialbok, Glemmen 1616-1838, 1822, 110; 

55  Metodisme-historisk selskap, Akersbakken 37, Oslo. 

92 

Karen 
151. 

2. Peder Jør 
Cathrine 

Peder Jør,  
kvinne. 

Det finn, 
Glemmen 
er nevnt. 

• I forbin 
bosted 
(Klokke 
Onsøy 

• I forbin, 
at moi 
(Klokke 

• Ved inn 
det i si 
Jørgens( 
(Klokke 
Ved Ole 
"Forstad 
1837, 

I forbindel 
fødsel i 18 
Levanger-: 
110; 1825, 

I forbindel 
fødsel får ( 
Se,emand' 

Glemmen, 

Er det mulig å 
gir grunnlag f 



Jørgensen? 

egravet den 24. 
231). Omtrent 

som "ugivt 
hos Haagen 

vet den 18. juni 

der fra deler av 
den biografiske 
[erelt til morens 
;dom måtte den 
[e Peter skrev at 
il henne som de 
han fikk vite at 
-øste ham: "Jeg 
over alle sine 

ine Omgivende 
t Liv, side 1. 

Jørgensen? 

is mor, men i 
n hans far. I 
, Ole Peter og 

holdepunkter 

Ole Peter Petersen fra Glemmen (1822-1901) 

• Karen Andrea: Ministerialbok, Glemmen 1816-1838, 1825, 
151. 

2. Peder Jørgensen fikk disse tre barna med samme kvinne, 
Cathrine Pedersdatter. 

3. Peder Jørgensen var gift mann Cathrine Pedersdatter var ugift 
kvinne. 

4. Det finnes noen opplysninger om det lokale bosted i 
Glemmen. Trosvigstranden og den videre betegnelse Forstaden 
er nevnt. 

• I forbindelse med Jørgens fødsel i 1818 ble Peder Jørgensens 
bosted oppgitt til å være Trosvigstranden i Glemmen 
(Klokkerbok, Onsøy 1814-1840, 1818, 52; Ministerialbok, 
Onsøy 1814-1840, 1818, 54). 

• I forbindelse med Karen Andrea sin fødsel i 1825 får en vite 
at moren, Cathrine Pedersen bor på Trosvigstrand 
(Klokkerbok, Glemmen 1816-1838, 1825, 151). 

• Ved innførselen av Jørgens konfirmasjon august 1835 står 
det i spalten "Forældrenes .... Navn og Bopæl": Peder 
Jørgensen og Pige Cathrine Pedersdatter paa Trosvigstrand 
(Klokkerbok Glemmen, 1816-1838, 1835, 532). 
Ved Ole Peters konfirmasjon heter det at bopelen hennes var 
"Forstaden" (Ministerialbok for — Glemmen 1816-1838, 
1837, 550). 

5. I forbindelse med Ole Peters fødsel i 1822 og Karen Andreas 
fødsel i 1825 blir det nevnt at Peder Jørgensen var født i 
Levanger-Skogn. (Ministerialbok, Glemmen 1816-1838, 1822, 
110; 1825, 151). 

6. I forbindelse med innføringene i kirkebøkene av Ole Peters 
fødsel får en vite at Peder Jørgensen var sjømann/matros, 
`Sbemand' og at han var fra Trondhjem' (Klokkerbok, 
Glemmen, 1816-1838, 1822, 102). 

Er det mulig å finne opplysninger i kirkebøker og andre kilder som 
gir grunnlag for å identifisere faren Peder Jørgensen nærmere i 
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Hva kan en vite om Ole Peter Petersens far, Peder Jørgensen? Ole ] 

samsvar med disse opplysningene? Det har vist seg at for å kunne 

gi et begrunnet svar på dette spørsmålet, har det vært nødvendig å 

foreta en ganske omfattende undersøkelse i ulike kilder. 

Som det fremgår av informasjonen listet opp fra kirkebøkene i 

Glemmen og Onsøy er det noen holdepunkter til hjelp for å forsøke 

å identifisere Peder Jørgensen nærmere. For å få hjelp til å gjøre 

dette henvendte jeg meg igjen til slektsgranskeren Arild Oliver 

Bråthen. Han tok utgangspunkt nettopp i opplysningen fra 

kirkebøkene om at Ole Peter Petersens far, Peder Jørgensen, var 

født i Levanger-Skogn. I et e-postbrev den 29. juli 2003 til 

undertegnede skrev Bråthen at han hadde lånt mikrofilmer med 

kirkebøkene fra Skogn, nærmere bestemt fra Alstadhaug, Levanger 

og Ekne. Han gjennomsøkte dem for perioden fra 1770 til 1823.1 

den aktuelle tidsperiode var det en Peder han fant med en far som 

het Jørgen, nemlig en "Ungkarl og Dragon udi Skogn Compagnie 

... Peder Jørgensen": Han var fra gården Kiesboe (Kjesbo) i Skogn. 

Det virket usannsynlig at en dragon, en kavalerist, var den 

samme person Peder Jørgensen som er nevnt i kirkebøkene i 

Glemmen og Onsøy. I følge disse kirkebøkene var Peder Jørgensen 

matros/sjømann, ikke dragon. Arild Oliver Bråthen fant imidlertid 

ikke andre personer som var aktuelle. Derfor mente jeg det var 

riktig å finne ut mer om denne trønderske dragons livsløp. Det var 

naturlig å begynne med hans fødsel og dåp, og så sanke inn 

opplysninger om hans voksne yrkesliv og familieliv. I Alstadhaug 

kirke den 11. januar 1775 ble Peder Jørgensen døpt. Hans far var 

Jørgen Kiesbovaldet og hans mor var Marit Pedersdatter 

(Ministerialbok, Skogn — Alstadhaug, bok 1, side 160, linje 5. Film: 

HF 1258). Farens navn 'Kiesbovaldet' ga en pekepinn på at Peder 

Jørgensen var født på gården Kjesbo i Skogn. Senere undersøkelser 

har vist at denne antagelsen var riktig. I kilder nedenfor blir det 

direkte referert til at hans fødested var 'Kjesboe Gaard' (Se 

Sbe-Etatens Extra Rulle, Statsarkivet, Trondheim, Reol nr. 054, fag 

5. Hylle 2. Boks nr. 13). I voksen alder søkte Peder Jørgensen til 

militæryrket. Han ble tatt inn i kavaleriet og ble dragon. Datidens 

dragontj eneste var godt utbygd. Trøndelag hørte inn under "Det 

Trondhiemske Dragon Regiment" som besto av følgende 
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kompanier: de Sparbuske, Bynesske, Strindske, Værdalske, 
Inderøske, Melhuske, Stjørdalske og Skognske dragonkompaniene 
(Kiærland, 1946). 

Det kan tidfestes når Peder Jørgensen ble dragon. Vel 20 år 
gammel, det vil si i juni 1796, ble Peder Jørgensen innrullert i det 
Skognske Dragonkompani. Disse opplysninger finner en i 
"Compagnie-Rulle for Det Trondhjemske Dragon Regiment under 
Commando af Herr Oberste von Hiort, og Det Schongske Dragon 
Compagnie," datert 25. mai 1807.56  

To år senere giftet han seg med Birrithe/Berthe Olsdatter. 
Vielsen fant sted den 9. mai 1798. Da ble "Ungkarl og Dragon udi 
Skognske Comp., Quarteeret Rochnoug, Peder Jørgensen og Pige 
Birrithe Olsdatter Ree, nu paa Nedre Eggen .. ægtevied i Alstahaug 
Kirke ..." i følge Ministerialbok, Skogn, bok 2, side 185 (Film HF 
1259). 

Slektsforskeren Arild Oliver Bråthen har funnet ut flere 
opplysninger om konen, Birrithe. Hun ble døpt i Levanger den 15. 
mai 1772. Da ble navnet stavet som Berethe. Hun var datter av Ole 
Baardsen og Marithe Gundersdatter (Ministerialbok, Skogn-
Alstadhaug, bok 1, side 144. Film: HF 1258). Berethe var således 
litt eldre enn sin ektefelle. 

Peder og Berethe fikk to barn sammen. Først fikk de datteren 
Martha. Hun ble døpt den 19.(?) august 1798 i Alstadhaug kirke. 
Deres bosted ble her oppgitt til Haaden (Ministerialbok, Skogn 
1782-1800, 1798, 83). I 1803, den 13. mars, fikk de enda en datter, 
Maria. Hun ble døpt den 27. mars i Alstadhaug kirke. De bodde da 
på Reevaldet (Ministerialbok, Skogn 1803, 138).57  

Ekteparet forsøkte å kombinere jordbruk med Peders 
virksomheten som Dragon. De flyttet til Røwig gård, Ytterøen, der 
de bodde i følge folketellingen av 1801. I denne folketellingen står 
det at Peder Jørgensen var `Dragoun' og husmann med jord. 
Lederen av historielaget på Ytterøya, Åshild Bjørgum Øwre, mener 

56  Statsarkivet, Trondheim. 

57  Opplysningen er fremskaffet av lokalhistorikeren Mette Værnes, Oslo. 
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Ole Peter Hva kan en vite om Ole Peter Petersens far, Peder Jørgensen? 
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som er nevnt i for 
alle i Nord-Trønd 
og Glemmens kirk 
født i Levanger 
Trøndelag så lang 
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Trondheim. På gr 
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at denne husmannsplassen var Rølsvika husmannsplass, der 

gråsteinsmurene står enda. Hun forteller også at det var en 

militærplass nær Røwig gård. Den minste enhet for dragonene var 

dragonkvarteret eller utrederkvarteret. Den bestod av en eller flere 

gårder som skulle stille en rytter med hest og utrustning til 

kavaleritj eneste. Som dragon har Peder Jørgensen dermed vært 

avhengig av Røwig gård både som husmann og som dragon. 58  
Forskeren Mette Værnes, Oslo, har skaffet opplysninger fra 

Dragonkompaniets rulle av 1804. Her står Peder Jørgensen oppført 

som nr. 64. Han tilhørte fremdeles "Qvarteeret Rochne". Det ble 

oppgitt at han var gift med barn. Han hadde ikke egen hest, men 

hadde fått tildelt en sort hingst.59  I tilsvarende rulle av 1807 finner 

en samme opplysningene, men også andre opplysninger som viste 

at situasjonen for familien var blitt endret, som vist nedenfor. 

Som oppsummering så langt er følgende relevante punkter 
klarlagt: 

Peder Jørgensen var i tjeneste som militær da han giftet seg 

med Birrithe/ Berthe Olsdatter. Ekteparet hadde ikke en fast 

bopel de første årene. 11798 bodde de på Haaden og i 1801 

bodde de på en husmannsplass under Røwig gård, Ytterøya. 

Det var antagelig husmannsplassen Rølsvika. I 1803 bodde 

de på Reevaldet. I følge folketellingen av 1801, var han 

husmann med jord og dragon. 
Om en stiller disse opplysningene sammen med opplys-

ningene om Peder Jørgensen som nevnes i ovennevnte 

punkter i kirkebøkene fra Onsøy og Glemmen, finner en 

følgende sammenfallende punkter:• a) navnet Peder 

Jørgensen; b) han var født i Levanger-Skogn; c) han var en 
gift mann. 

58 Samtale pr. telefon med Åshild Bjørgum i 2005. 

59 Riksarkivet i KG Il, Kommanderende General Il, Trondhjemske 
Regiment. Hyllenummer 
3G15834, pakke 22a. 
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Det er imidlertid to grunnleggende ulikheter: a) de bostedene 
som er nevnt i forbindelse med dragon Peder Jørgensen er 
alle i Nord-Trøndelag, mens Peder Jørgensen i følge Onsøy 
og Glemmens kirkebøker var fra Trondheim, selv om han var 
født i Levanger-Skogn; b) i følge disse kildene i Nord- 

% Trøndelag så langt, var denne Peder Jørgensen husmann og 
dragon, en rytter med hest, mens Peder Jørgensen nevnt i 
Onsøy og Glemmens kirkebøker var matros/sjømann fra 
Trondheim. På grunnlag av disse opplysningene alene er det 
derfor usannsynlig at det gjaldt samme person. 

!ult 

Fra dragon til sjømann 

Disse ulikhetene blir imidlertid fjernet når en undersøker Peder 
Jørgensens fortsatte livshistorie. Han ble sjømann fra Trondheim. 

Det førte til en radikal forandring for Peder Jørgensen at han 
måtte slutte som dragon. Han flyttet med familien til Trondheim, 
og ble fra da av matros/sjømann Hvordan dette skiftet skjedde, får 
en vite av opplysninger som finnes i "Compagnie-Roulle for det 
Schongske Dragon Compagnie", datert 25. mai 1807. Der er det et 
viktig håndskrevet notat som ble føyd til navnet Peder Jørgensen: 
Han var `uduelig som Dragoun'. Det ble nevnt at han "opholder sig 
med Familien i Trondheim", og er "afgivet til Søe-Etaten." Han, 
som var dragon og husmann, ble sjømann/matros, og han hadde 
forlatt Skogn og bosatt seg med familie i Trondheim. 

Siden han ble overført til `Søe-Etaten' var det grunnlag for å 
undersøke i det historiske materialet fra Sjøutskrivningen. Dette 
søket i Statsarkivet, Trondheim, ga resultater. I Sbe-Etatens Extra 
Rulle' i Utskrivningsvesenets Sjøutskrivning blir det gitt flere 
viktige opplysninger (Statsarkivet, Trondheim: Reol nr. 054, fag 5, 
Hylle 2, Boks nr. 13). Blant annet får en vite på hvilken måte Peder 
Jørgensen var "uduelig som Dragoun". Han hadde en menisk 
lidelse, det vil si at ha led av en skade i bruskskiven mellom to 
leddflater i kneet. Denne kneskaden gjorde det umulig for ham å 
være lytter. Over-Krigskommisær Wibe ga ham den 29. november 
1806 attest på at han likevel kunne tjenestegjøre som sjømann. 
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Er det mulig å finne ut hvilket år Peder Jørgensen sluttet som 
dragon og når han og familien flyttet til Trondheim? Noen 
holdepunkter for et svar kan en finne i Dragon-kompaniets rulle i 
1807. Der het det ikke bare at han ble sjømann, men også at han 
hadde vært dragon i 8 år. Som nevnt ovenfor ble han dragon i 1796. 
Når han så sluttet etter 8 år, må det bety at han avsluttet sitt virke 
som dragon i 1804 eller 1805. 

Det er også informasjon av annen interesse i "Søe-Etatens" 
arkiver. Her i 'Sbe-Etatens Extra Rulle' blir det opplyst at Peder 
Jørgensens og hans families oppholdssted er Trondhjem. De bor på 
"Kalvskindet hos Magnus Larssen". Da denne opplysningen er 
skrevet inn den 6. desember 1806, må flytningen til Trondheim ha 
skjedd før denne datoen. Han og hans kone og barn flyttet således 
til Trondheim en gang i 1805-1806. 

I denne 'Sbe-Etatens Extra Rulle' blir det nevnt at Peder 
Jørgensen hadde tjent som Dragon i 10 år, det vil si inntil 1806, 
ikke i 8 år som opplyst i Dragonkompaniets rulle av 1807. 
Forklaringen på de ulike opplysningene synes å være at hans reelle 
funksjon som Dragon ble avsluttet etter 8 år, mens den formelle 
overføringen fra Dragonkompaniets rulle til Sik-Etatens' rulle 
skjedde den 6. desember 1806. 

Samme dato som Peder Jørgensen ble innrullert i `Søe-Etaten', 
den 6. desember 1806, ble han klarert for tur til Middelhavet som 
matros på båten "De Fire Søstre". Den tilhørte Heinrich Meincke, 
Trondheim. Når det gjelder skipet "De Fire Søstre" har Dr. Dan H. 
Andersen, København, per E-postbrev av 27.04.2006, gitt meg 
følgende opplysninger (Andersen, 2000): Skipet var på 95 læster, 
det vil si, ca. 200 tonn. I sine undersøkelser har Andersen kunnet 
følge anløpene i Middelhavet. Skipet fikk algierske sjøpass den 29. 
september 1800 og den 25. januar 1802. Skipet ankom Barcelona 
den 4. mai 1802 med torsk. Algiersk sjøpass ble så igjen utstedt den 
25. oktober 1803 og 12. mars 1806. Andersen har ikke notert noen 
avreise fra Trondheim den 6. desember 1806, slik det er oppgitt i 
ovennevnte ekstrarulle i Utskrivningsvesenet, Sjøutskrivningen. 
sitt brev til meg skrev imidlertid Dr. Andersen at det er godt mulig 
at skipet har foretatt en reise tilbake til Trondheim i slutten av 1806. 
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uttet som Ved å forhøre meg på Sjøfartsmuseet i Trondheim ble det mulig 
n? Noen å supplere disse punktene. Der finnes Gaustads Skipper- og 
ets rulle i Skutearkiv. I dette arkivet blir det oppgitt at den 5. september 1806 
;så at han var skipet "De Fire Søstre" på øya Yvica (Ibiza) utenfor Barcelona 
mi i 1796. på kysten av Spania. Skipet hadde så kommet tilbake til 
sitt virke Trondheim, og den 4. februar 1807 hadde det reist ut igjen med 

avreise fra Munkholmen, passert Cap. Finister den 6. april, og 
-Etatens" ankommet Yvica (Ibiza) den 25. august 1807. På denne bakgrunn 
at Peder er det sannsynlig at utreisen for Peder Jørgensen ble klarert den 6. 

De bor på desember 1806, og at selve avreisen fra Munkholmen fant sted den 
lingen er 4. februar 1807 med ankomst til Yvica den 25. august. 
dheim ha 
a således 

Matros i Napoleons marine 

På grunn av den politiske situasjonen kom ikke skipet lenger enn til 
Yvica (Ibica) på turen i 1807. Danmark-Norge ble trukket inn i 
krigen mellom England og Frankrike på Napoleons side høsten 
1807. Det bør her nevnes at Danmark-Norges konsul i London, 
Georg Wolff's sønn Jens Wolff, advarte myndighetene i Køben-
havn i et brev den 14. juli 1807 til General- Land-Oeconomie og 
Commerce- Collegium: engelskmennene forberedte et angrep på 
Danmark. Også andre instanser ble underrettet, som den danske 
legasjonssekretær Rist og dessuten etatsråd Thorkelin i 
København. De danske myndigheter rapporterte tilbake at disse 
ryktene var helt ubegrunnet, og konsulen ble bedt om "at modsige 
alle saadanne ugrundede Rygter ..." (Aall, 1859, 605-606). 

Advarselen var velbegrunnet. Britene bombarderte København i 
september og danskene måtte kapitulere. I oktober seilte den 
britiske flåten hjem igjen og tok med seg det meste av den 
dansk-norske flåten. Da ble det sluttet en allianse mellom 
Danmark-Norge og franskmennene. Danmark-Norge måtte bryte 
med nøytralitetslinjen (Mykland, 1978a). Slik ble dobbelt-riket 
påtvunget en flerårig krig på Napoleons side. 

Napoleonskrigene preget Europa fra1799-1815. Fra 1803 var 
konflikten mellom Frankrike og England sentral. I 1806 erklærte 
Napoleon en blokade som forbød britisk import og eksport inn til 
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Matros i Napoleons marine 

og ut fra det europeiske kontinentet. På denne bakgrunnen kom det 
den 7. desember 1807 ordre fra myndighetene i København at 
danske og norske båter skulle bli liggende der de kom i havn. Dette 
gjaldt da også "De Fire Søstre" som hadde ankommet til Yvica 
(Ibiza) utenfor Barcelona. 

Napoleons marine trengte befal og matroser. Frankrike hadde 
stort behov for å forsere oppbyggingen av sin marine etter det 
ødeleggende nederlaget de hadde lidd i 1805 i slaget mot den 
engelske flåten vest for Kapp Trafalgar på kysten av Spania. Da ble 
22 franske linjeskip ødelagt. Dessuten hadde franskmennene behov 
for å bygge opp et sterkt senter for marinen til forsvar for det 
`franske' Europa. Havnebyen Antwerpen og dens innseilings-
område, Schelden ut til Vlissingen, ble valgt. 

Tidlig i 1808 ble det inngått en nærmere avtale mellom de 
dansk-norske og franske myndighetene at danske og norske 
offiserer og matroser skulle danne besetningene på linjeskipene 
Pultusk og Danzig i Schelden. For å skaffe det nødvendige antall 
offiserer og matroser, ble det nødvendig også å hente inn sjømenn 
fra dansk-norske skip som på grunn av blokaden hadde landligge i 
havner i vest- og syd-Europa (Liitken, 1885, 8-15). Skipet "De Fire 
Søstre" ankom Yvica den 25. august 1807 og den 7. desember ble 
det stoppet etter Ministeriets ordre. Så den 20. januar 1808 ble 
mannskapet oppsagt, og styrmannen og seks mann fikk ordre om å 
gå over land til Vlissingen utenfor Antwerpen (Gaustads Skipper-
og Skutearkiv, Trondheim). En av dem som måtte dra til Schelden 
var Peder Jørgensen, som ble matros på linjeskipet Pultusk. I 
ovennevnte `Extra Rulle' 1907 fra 'Sbetaten' er dette bekreftet. Der 
er det skrevet inn: "Er i Tjeneste paa et af de franske Orlogsskibe 
Pultusk og Danzig i Antwerpen." Peder Jørgensen begynte sin 
tjeneste der den 21. juli 2008. En kjenner også til navnene på to 
andre av mannskapet fra "De Fire Søstre", Simon Arntsen Finne og 
Johan Paul Smith. Disse to ble matroser på linjeskipet Danzig 
(Berg, 1838-1841,308-309). 

Det er viktig at det i Rigsarkivet, København, er et omfattende 
materiale av protokoller fra disse orlogsskipene. Dokumenter  
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finnes også ellers i Marinens arkiver.6°  
Peder Jørgensens navn finnes i skipsmantallslisten for Pultusk 

som nr. 653: Der leser en dessuten at han kommer fra gården 
Kiesbo i Skogn, Nord-Trøndelag: 

"Tronh[iem], Søev[ern] Peter Jørgensen Kisboe. Lønne 
utbetales. Penge af hans Danske Gage. Tiden: 1808 21. July incl. 
1811 16 Martz afgaaed." Fra denne opplysningen blir det klart at 
Peter Jørgensen Kiesboe var matros på Pultusk fra 21. juli 1808 til 
16. mars 1811. Det blir spesifisert at han fikk utbetalt lønn fra 1. juli 
1808 til 31. mai 1811. 

Det er ikke her gjort klart at hans kone mottok pengebeløp. I 
andre kilder kan en få nærmere opplysning om kone, barn og 
bidrag. I Marinens arkiv er det en liste datert 26. juli 1809 som gir 
oversikt over "... de af Mandskapet som ere gifte og for 
nærværende Tid findes Om bord i OrlogSkibet Pulstuck". Her er . 
"Peter Jørgensen Kisboe" nevnt under avsnittet "Thrundhiems 
District". Hans tittel er matros og konens navn er Bærette Olsdatter. 
Hun bor i `Trundhiem', og de har to barn (Rigsarkivet, København. 
Se "Generalkommissariatet, Søetaten. Ekviperingssekretariatet. 
1789-1815 Indkomne Sager. 1809, 1034).61  Det er ikke spesifisert 
noen sum for utbetalinger til konen. Om en igjen undersøker den 
ovennevnte `Extra Rulle for SøeEtaten' som finnes i Statsarkivet, 
Trondheim, er det henvist til "General Krigskommissariatets 
Skrivelse af 29.12.1809". Der fortelles det at "hans kone skal 
betales 2 Rd maanedlig fra lst Julii 1808". 

Oppsummering: Det er med dette dokumentert at Peder 
Jørgensen og familie bosatte seg i Trondheim, at han fra 
1806-1808 var sjømann på et frakteskip fra Trondheim, og 
fra 21. juli 1808 ti116. Mars 1811 gjorde tjeneste som matros 

En særlig takk til arkivar Palle Sigaard, Rigsarkivet, Kjøbenhavn, for 
forekommenhet. 

61 Igjen takk til arkivar Pelle Sigaard som så effektivt har hjulpet meg med å finne 
frem relevant materiale. 
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på et fransk orlogsskip i Schelden. Det er et klart sammenfall 
mellom disse punktene og de ovennevnte opplysningene i 
kirkebøkene i Onsøy og Glemmen om at Peder Jørgensen, 
født i Levanger-Skogn, var sjømann fra Trondheim. Denne 
dokumentasjonen støtter konklusjonen at Ole Peter Petersens 
far på denne måten er blitt identifisert. 

Bosted i Trondheim, men borte fra Trondheim 

Det har ikke vært mulig å kartlegge i detalj Peder Jørgensens liv fra 
mars 1811 til han sannsynligvis hadde opphold i Fredrikstad/ 
Glemmen, rimeligvis fra 1817 eller før, siden han fikk en sønn med 
Cathrine Pedersen i slutten av 1818, om vår identifikasjon er 
korrekt. 

En viktig opplysning finnes i Trondheim Domkirkes 
Ministerialbok 1807-1837, 1813, s. 64. I listen over navn ved 
konfirmasjon den 25. april 1813 er Martha Kiesbo nummer 45. 
Foreldre er Peder Jørgensen og Berret Olsdatter. Peder Jørgensen 
er ikke til stede. Han er bortreist. Denne opplysningen føyer seg inn 
i et mønster der sjømann Peder Jørgensen i større eller mindre grad 
var borte fra sitt hjemsted, Trondheim. Når det gjelder datteren 
Martha, blir det i ministerialboken tilføyd at hun samme år flyttet til 
Skogn som skredderske, og at hun i 1818 fikk flyttemelding fra 
Domkirken i Trondheim. 

En kan spørre hvorfor Peder Jørgensen fra Skogn og Trondheim 
skulle søke arbeid i Fredrikstad-området. Ut fra de kilder som er 
funnet hittil er det umulig å gi noe direkte svar på det spørsmålet. Et 
moment kan likevel nevnes. Matroser fra hele Norge tjenestegjorde 
på orlogsskipet Pultusk eller på andre skip på Schelden, og 
manntallslistene knytter et betydelig antall til Fredrikshald Distrikt. 
Dette distriktet inkluderte Fredrikstad, Glemmen, Kråkerøy og 
Onsøy etc. Der kan Peder Jørgensen ha fått informasjon om 
forholdene i dette området. 

Det kan dokumenteres at det i hvert fall var ett skip fra 
Fredrikstad-området som hadde samme skjebne som "De Fire 
Søstre" fra Trondhjem. I C. Pltinnekes bok Fredriksstad indtil det 
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Ole Peter Petersen fra Glemmen (1822-1901) 

20de Aarhundrede. Retslig og kommunal Administration, 3. 
Kristiania, 1906, 168, kan en lese: "I 1808 den 25/4 blev Grosserer 
Lars Mørchs Skib 'Kammerherre Rosenkrantz' lagt under 
Embargo i Bordeaux. Mandskabet ble sat ombord på Orlogsskibet 
(engelsk?) Pultusk." Pliinneke tok feil når han i pa entes antydet at 
Pultusk var engelsk. 

Det kan tilføyes at det ville være av generell historisk interesse å 
undersøke nærmere manntallslister og annet materialet i det danske 
Rigsarkivet i København med sikte på å få enda flere opplysninger 
om personer som tjenestegjorde i Schelden og var fra Fredrikstad-
området og eventuelt også personer fra Trondheims distrikt. 

Som matros/sjømann, nå med tilknytning til Glemmen, er det 
mulig at Peder Jørgensen seilte i fraktfart utenlanclt eller langs 
deler av norskekysten. (Angående skipsfarten i 
Fredrikstads-området, se (Dehli, 1964, 63ff, 163-169, 323-330; 
Plfinneke, 1932; Engebretsen ,1999, kap. 1). Det er heller ikke 
umulig at han kan ha arbeidet på et båtverksted på Kråkerøy 
(Johansen, Opstad og Engebretsen, 1957, 366-369). I sitt hånd-
skrevne manuskript Et Blikk paa mit Liv 62  nevner Ole Peter 
Petersen at han husker fra han var liten gutt at hans far reiste til sjøs 
for så ikke å komme tilbake. Denne opplysningen peker i retning av 
at Peder Jørgensen var sjømann på en fraktbåt eller et større skip. 

Oppsummering: Jeg har reist spørsmålet om Peder 
Jørgensen som oppholdt seg i Glemmen var identisk med den 
ovennevnte trønderen Peder «Jørgensen. De opplysninger 
som foreligger gir grunnlag for å svare ja på dette 
spørsmålet. 

A) Som vist, ble trønderen Peder Jørgensen sjømann/matros. 
Det er også oppgitt som yrke for Peder Jørgensen, 
midlertidig i Fredrikstad. I Kirkeboken for Onsøy 1818-19 
(Bok 2, side 54, ministerialbok 2; side 52 fra klokkerbok 1-1, 

62 Side 1 Manuskript i Metodisme-historisk selskap, Oslo. Kopi i Peder Borgens 
arkiv. 
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Bosted i Trondheim, men borte fra Trondheim Ole Pet 

Film: HF 297) leser vi at Peder Jørgensen er matros og bor 

på Trosvigstranden, et gateområde i Glemmen. 

B) Trønderen Peder Jørgensen var født i Levanger-Skogn. I 

Kirkeboken for Glemmen står det at Ole Peter ble født 26. 

april 1822, og at barnefaren var "Peder Jørgensen, fød i 

Levanger Skogn i Trondhjems Stift ..." Dette er en nøyaktig 

stedsopplysning, som tyder på at kirkebokføreren og andre i 

Glemmen kjente godt til detaljer i denne persons bakgrunn 

fra Skogn. Denne opplysningen stemmer med Peder 

Jørgensen, som var født i Levanger-Skogn, Alstadhaug sogn. 

C) Samtidig får vi vite av kirkebøker fra Glemminge/ 

Glemmen, 1816-38, Bok 4, "Kirkesangerens med Register" 

at Peder Jørgensen er sjømann fra Trondhjem. Det er vist 

ovenfor at Peder Jørgensen med familie flyttet til Trondhjem 

rundt 1805-1806. Det er også blitt dokumenter at datteren 

Martha var konfirmant i Domkirken, Trondheim, i 181-  , med 

faren bortreist. Hun flyttet til Kiesboe i Skogn. 11818 fikk hun 

flyttemelding fra Domkirken i Trondheim. 

D) Trønderen Peder Jørgensen var født rundt 1775, og var 

da i 40-årene fra 1815 og utover. Denne aldersfase passer 

for det en får vite om Peder Jørgensen i Fredrikstad. Han var 

yrkesaktiv og ble der far til tre 'uekte' barn. 

Konklusjon: Det er overveiende sannsynlig at den Peder Jørgensen 

som det refereres til i de nevnte kirkebøkene fra Fredrikstad-

området, er identisk med denne trønderen med samme navn. 

Disse biografiske fakta-opplysningene bør settes inn i en historisk 

og sosial sammenheng. Hva var den sosiale kontekst for Ole Peter 

Petersens foreldre og søsken? 

Det 19. århundret var preget av sosiale, religiøse og politiske 

bevegelser som vokste frem. En markant bevegelse var 

haugianismen. Hans Nielsen Hauge fra Tune begynte sin virksom-

het i slutten av det 18. århundre og reiste "en umyndig almue i  
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Ole Peter Petersen fra Glemmen (1822-1901) 

kamp mot presteskapet i religiøse spørsmål, og hadde også vært 
med å vekke bøndene til kamp mot by-borgernes herredømme på 
det økonomiske plan" (Mykland, 1978a. 9, 131). 

Ikke bare bønder og borgere var i bevegelse som 
samfunnsgrupper for å søke bedre kår. Andre sosiale lag begynte 
forsiktig å gjøre seg gjeldende: husmenn, løs- og sesongarbeidere, 
tjenestefolk, bruks- og verksarbeidere, og fra midten av 1800-tallet 
begynte sagbruksarbeidere og industriarbeidere i økende grad å 
gjøre seg gjeldende. Sjømenn kunne til dels være en gruppe med 
lavøkonomi og sosialt rotløst liv. Det var økende fattigdom, og 
mange sosiale problemer hørte med. På 1700-tallet ble det opprettet 
fattigstyrer og tvungen legd og senere, i fattigloven av 1845, fikk 
alle nødlidende rettskrav på understøttelse (Mykland, 1978b. 10, 
182 ff., 199 og 268). 

Ole Peter Petersens far, Peder Jørgensen, hans mor Cathrine 
Pedersen tilhørte dette husmanns- og sjømannsmiljøet. Dermed 
vokste Ole Peter og broren, Jørgen, opp innenfor disse 'lave' 
sosiale grupper i Fredrikstads omegn. De var dessuten 'løsunger' 
med ugift mor og gift far. 

Ole ?ter og Jørgen uten mor og far 

Ole Peter ble plassert på Åsgård som fattiglem hos enkefru, madam 
Buvig. I Ole Peter Petersens håndskrevne skisse Et Blik paa mit 
Liv, side 1, skriver han: "En kort tid etter min Moders død kom jeg 
til en Enkemadam, en Lods Oldermands Enke, og hendes datter 
Madam Tønder, som også havde en Datter to Aar ældre end mig 
selv. Disse Folk vare velstaaende og moralske Mennesker, der 
ogsaa havde Gudsfrygt for Øine, ihvorvel de vare ikke i Ordets 
rette Forstand religiøse. De holdt af mig og lærte mig at læse og 
skrive. Søndagene og Vinterafterne maatte jeg være inde hos dem 
og læse i Bibelen eller andre gode Bøger, og derved kom jeg til at 
elske Bibelen, og jeg grundede meget på Guds Kjærlighed til os 
falne Mennesker, men der var ingen omvent Christen, som kunde 
tage mig ved Haanden og lede mig til Herren ..." Ole Peter fikk 
dessuten undervisning av lærer (Eltzholtz, 1903, 5). 

105 



Ole Peter og Jørgen uten mor og far C 

Årene på Åsgård ga ham innblikk i et annet liv enn det som han 
hadde opplevd som gutt i meget fattige omgivelser. Når han skrev 
at han i disse årene lærte å elske Bibelen, ga det et grunnlag for 
hans senere virke som pastor og kirkeleder. Det er i samsvar med 
denne kjærlighet til Bibelen at han mot slutten av sitt liv samlet sin 
teologi i en bok med tittelen Betragtninger over Bibelens Hoved-
kerdomme (Petersen, 1900). 

Et par glimt fra årene etter morens død i 1830 finnes i offentlige 
kilder. I en diverse-post i Prestearkivet for Fredrikstad 
(Statsarkivet, Oslo, Hyllenummer 4c 052 54) finnes det oversikt 
over lokale folketellinger i 1825 og i 1835. I folketellingen i 1835 
får en vite at Jørgen var fattiglem på gården Kirkeleie. Når det 
gjelder Åsgård på Kråkerøy, der Ole Peter fikk bo, blir gårdsnavnet 
stavet som Aarsgard. De som bor der er Madam Buvig, 67 år, A. K. 
Tønder, 42 år og T. B. Tønder, 17 år. Så følger navnene på 4 
personer som er tjenestefolk, og til slutt Ole Pedersen, 14 år. Til 
Ole Pedersens navn er det tilføyd: "Fatigl[em]". Av denne 
informasjonen får en vite at Fattigstyret hadde anbragt Ole Peter 
hos enkefru Buvig (tidligere navn: Tyre Tønder). 

Et glimt til får en fra Ole Peters konfirmasjon i Glemmen kirke i 
1837. Der blir navnet stavet som Ole Peter Pedersen, og det blir 
opplyst at han er "Lægdelem" på Aasgaard. Det betyr at enkefru 
Buvig fikk godtgjørelse for å ta hånd om ham. Som foreldre blir det 
ført opp de samme navn som i kirkebøkene ved Ole Peters fødsel 
og dåp, men uten å tilføye at Peder Jørgensen var en gift mann: 
"Peder Jørgensen og Pige Cathrine Pedersdatter i Forstaden." Ole 
Peter har vært flittig og har skikket seg vel. "Dom angaaende 
Kundskab og Opførsel" er "Meget god Kundskab og udmerket 
Opførsel" (Ministerialbok, Glemmen 1816-1838. 1837, 550). 

Det er av interesse å notere at kirkebøkene gir enda en referanse 
til Ole Peter Petersens far. Den 9. november 1849 giftet Ole Peter 
Petersen seg med Anne Marie Amundsdatter i Glemmen Kirke. I 
innførselen i kirkeboken får en vite at farens navn var Peder 
Jørgensen (Ministerialbok, Glemmen 1838-1852, 1849, 149). I og 
med denne referansen i forbindelse med Ole Peters bryllup er det 
klart at han kjente sin fars navn. Derfor er det overraskende at da 
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Ole Peter Petersen fra Glemmen (1822-1901) 

han senere bodde i Amerika, så skrev han i Et Blik paa mit Liv, Side 
1, at hans foreldre var Peter og Cathrine Hansen. Han nevner at 
hans far reiste fra dem: "Min Fader var Skibstømmermand, jeg kan 
netop erindre ham, han forlod os og gikk tilsøs, da jeg var omtrent 
fire Aar gammel, og siden saa vi ham ikke mere, det er muligt at det 
store Hav, som gjemmer saa mange stolte Sømænds Been blev 
formodentlig hans Grav." 

Foreldrenes fornavn Peter og Cathrine stemmer med kirke-
bøkene. Det kan også stemme at hans far var `Skibstømmermand'. 
Det er nok også riktig at han reiste fra sine tre barn og deres mor 
kort tid før datteren døde og at de ikke så ham mer. Petersens 
tidsangivelser er unøyaktige og omtrentlige. Han skriver at han ble 
født den 28. april 1822, mens kirkebøkene setter 26. april som 
fødselsdag. Når det gjelder morens død, skriver han at den fant sted 
da han var omtrent seks år gammel, men han var åtte år i 1830 da 
hun døde. 

Han lar begge sine foreldre ha samme familienavn, ikke ulike 
navn som i kirkebøkene: 'Jørgensen' og `Pedersdatter'. Denne 
overgangen til å bruke ett familienavn, er ikke påfallende. Det 
overraskende er at Ole Peter Petersen oppgir navnet 'Hansen' som 
dette felles familienavnet. Hvorfor? Det ligger nær å anta at han 
fant det vanskelig å bruke farens navn, Jørgensen, som familienavn 
for sine foreldre, Cathrine Pedersdatter og Peder Jørgensen. Denne 
Jørgensen hadde jo kone og barn i Trondheim og de var hans 
egentlige familie. Ved å bruke et meget vanlig familienavn på 
foreldrene unngikk han således å gå inn på at hans foreldre ikke var 
et gift par.63  

63 
Det kan nevnes at Ole Peters svigermor het Hansen, det vil si, Hansdatter. 
Selv om dette navnet på den måten var nært i familien kan det ikke forklare 
valget av navn på hans biologiske foreldre. Angående svigermoren, Oleana 
Hansdatter, se brevet Anne Marie skrev i 1855 og som ble trykt i Missionary 
Advocate, Vol. 12, No 6, Sept. 1856. Mer om brevet nedenfor. 
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Sjømann i Europa og Amerika 

Hos sin 'legdefamilie' på Aasgaard hadde Ole Peter lært å sette pris 
på Bibelen, og i følge Carl Frederick Eltzholtz (Livsbilleder 1903, 
4-5) hadde han allerede i tiden etter konformasjonen tanker om å 
bli prest. Ole Peter hadde imidlertid vokst opp i sjømanns-miljø i 
Glemmen og på Kråkerøy. Det var derfor naturlig at han dro til sjøs 
når han måtte ut på egen hånd. Noen opplysninger om disse noe 
uoversiktlige årene finnes i C. F. Eltzholtz, Livsbilleder. I forordet 
skriver Eltzholtz at Petersens egne opptegnelser og korrespondanse 
har vært til stor nytte for ham ved utarbeidelsen av boken. 
Hovedpunktene i min skisse tar jeg fra de første fem kapitlene i 
denne boken. 

Den tydeligste dateringen er 1843. Ole Peter Petersen reiste da 
om høsten med et skip til Antwerpen. Han forlot dette skipet og 
mønstret på et amerikansk skip og kom til Amerika i januar 1844. 
Han gikk i land i Boston. 

I årene før han dro til Amerika seilte han flere år på England og 
Frankrike. I to håndskrevne selvbiografiske skisser, Nogle 
Erindringer om mine Oplevelser og Religious Erfaringer, sidene 
5-7 og Short and imperfect Sketches of my Experience, side 2, 
forteller Petersen at han opplevde press for å drikke vin og 
brennevin og røke tobakk. De andre sjømennene ombord lo av ham 
og kalte ham `woman' og 'baby', fordi han ikke ville drikke 
alkohol. Han ga etter for presset og det hendte at han drakk slik at 
han ble full. En gang da han kom til Havre, fikk han se amerikanske 
skip, og ble sterkt motivert for å reise til Amerika. Han hadde et 
klart ønske om å komme bort fra sine gamle omgivelser og de 
tillokkelser han var omgitt av. Han var redd at de ville lede ham til 
en uopprettelig ruin, skriver han. 

Det var viktig at, da han i 1844 kom til Amerika, hadde han i 
mer enn to år vært forlovet med Anne Marie Amundsdatter. 
Nedenfor vil hun og hennes familie bli presentert. 

Fra 1844 seilte han i hovedsak på skip som fartet langs den 
amerikanske øst- og sydkyst, men også med et par turer til Europa. 

Petersen hadde hatt en drøm om å reise til Amerika for å arbeide 
seg opp til heder og ære og bli kaptein på det fineste skipet som 

108 
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411  
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krysset Atlanterhavet. Hans lengsel etter å bli en sann kristen ble 
imidlertid hovedengasjement hos ham, forteller han i Short and 
Imperfect Sketches (side 3). I denne tiden i Amerika var han således 
religiøst søkende. Brytningen gjaldt både hans indre liv, der han 
søkte å finne et fast trosgrunnlag og en selvforståelse, og hans ytre 
livsstil. Denne prosessen varte i flere år. Han svingte fra fortvilelse 
og indre uro til opplevelse av tilgivelse, kraft og fred. En slik 
opplevelse hadde han den 2. mars 1846 ombord på et skip som da 
hadde seilt ut fra New York. Om kvelden gikk han frem og tilbake 
på dekket. Der hadde han en indre kamp, og opplevde en sterk 
fristelse til å gi opp. Da kastet han seg 'som et lite barn i Jesu 
armer', og sa: "Herre, hjelp meg nu!" Da var det som et over-
naturlig lys strålte om ham og disse ordene kom med kraft til ham: 
"Sønn, vær frimodig og gå fremad." Han følte en ubeskrivelig 
lykke og priste Gud (Eltzholtz, 1903, 18). 

Etter denne opplevelsen fulgte en periode hvor Petersen 
opplevde en vekst i innsikt og forståelse. Han mottok impulser fra 
hellighetsbevegelsen, blant annet gjennom en brosjyre som han 
fikk av en venn under et opphold i Albany, New York, i 1848. 
Brosjyren omhandlet rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen. I et 
senere brev som han 31. januar 1856 sendte fra Sarpsborg til 
generalsekretær John P. Durbin i Misjonsselskapet, New York, 
gjenga han sin opplevelse slik: "Dette avsnittet [om rett-
ferdiggjørelsen] leste jeg med mange tårer, og jeg undret meg over 
hvordan en mann kunne beskrive mine egne følelser på denne 
måten. Da kom jeg til et nytt kapittel om fullkommen kjærlighet. 
Mens jeg leste det ble jeg rent borte, jeg visste ikke hvor jeg var. 
Jeg så ganske klart at jeg ikke hadde det slik som det var beskrevet 
der. Dette førte til anfektelser, men Gud forløste meg." Etter nyttår, 
den 28. januar 1849, da han var i Mobile, Alabama, fikk Petersen 
oppleve en rensende kraft, og han "kunne nå si uten en skygge av 
tvil, at jeg elsket Herren av hele mitt hjerte" (Norsk oversettelse i 
Hassing 1991, 16-17). Likevel, etter en tid fortsatte hans indre 
kamp mellom tro og tvil. 

Disse glimtene fra Petersens liv som sjømann i Amerika viser at 
han i flere år hadde religiøse brytninger. Blant annet ble det klart 
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for ham at følelser og opplevelser var viktig, men at troen på Guds 
tilgivelse ga et fast holdepunkt selv når følelsene kunne variere, og 
det til dels ganske sterkt. Samtidig lengtet han etter et innviet liv 
med opplevelse av inspirasjon og kraft. Dette livet preget 
prioriteringer og livsstil. For Petersen betød det at han sa nei til den 
livsstilen som han kjente fra sine omgivelser som barn og som han 
møtte i ungdomsmiljø og så blant mange sjøfolk. Dette bruddet ble 
markert med et klart nei til alkohol og tobakk og førte til en klar 
holdning mot et utsvevende liv. Allerede som tenåring hadde han 
opplevd en positiv livsstil hos familien på Åsgård. Årene der må ha 
betydd mye for ham. 

Petersen søkte kontakt med flere menigheter i amerikanske 
havner der skipet la til. Av stor betydning for ham ble kontakten 
med den svenske metodistpastoren Olof G. Hedstrbm i Metodist-
kirkens sjømannskirke i New Yorks havn, Bethelship. Dermed 
kom han i kontakt med Den biskoppelige metodistkirke som var 
vokst til et stort kirkesamfunn. Det var et utbygd og organisert 
samfunn (Hassing, 1991, 12). 

Innenfor denne kirken vokste 'løsungen' og fattiggutten Ole 
Peter til et modent menneske som gradvis fikk personlighet og 
styrke til å lede andre til bevisst kristentro og til å bli menighets-
planter, kirkegrunnlegger og leder. 

I mars måned 1849 reiste skipet fra Mobile til Providence, New 
Jersey, og derfra til Boston og sydover til New York. Der lå et brev 
fra hans forlovede, Anne Marie Amundsdatter, med bønn om at han 
måtte komme hjem så snart han kunne. 

Den 1. mai 1849 forlot Petersen New York og kom til 
Amsterdam. Der fikk han reise videre med et norsk skip som gikk 
til Langesund, og kom til Fredrikstad den 30. juni 1849. Da hadde 
han vært borte fra Norge i ca. 5 år (Eltzholtz ,1803, 41-42). 

Hjemme i Norge i nesten ett år 

Ole Peter Petersen hadde ikke noe oppdrag fra Den biskoppelige 
Metodistkirken under sitt opphold i Norge i 1849-1850. Det var 
som privatmann han begynte å fortelle om sin omvendelse og 
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nådde ut til mange i nær-områdene i Østfold. Hans hensikt var ikke 
å danne noen menighet eller annen organisert virksomhet. 

Da han ankom til Fredrikstad, den 30. juni 1849, tok han kontakt 
med sin forlovede Anne Marie Amundsen sin onkel, kjøpmann 
Tobias Jacobsen. Der traff han Anne Maries familie (Petersen, 0. 
P., Short an imperfect sketches, 30.06.1849). Jacobsen var født i 
1809 og hadde inntil 1844 vært fraktemann. Fra 1844 var han 
handelsborger i Fredriksstad. (Norsk Rettstidende, 19, No. 10 
(1854), 158; 19, No. 11 (1854), 169). 

Den 11. juli 1849 ble Petersen med Jacobsen på en forretnings-
reise og evangeliseringsreise med Jacobsens båt. I Egersund møtte 
de skipper Johan Andreas Jensen. Jensen ble omvendt. (Eltzholtz, 
1903, 42, 58-59; Petersen, 0. P., Short an imperfect sketches, 
30.06 og 11.-23.07, 1849). 

Disse to representerte personer fra kretser av handelsfolk og 
sjømenn som drev med kystbåter, frakt og handel. Som det vil bli 
vist nedenfor, var Jacobsen og Jensen ikke veletablert økonomisk 
eller sosialt. 

Overfor disse og andre som Petersen møtte, fortalte han om sin 
omvendelse og sin erfaring, og en åndelig vekkelse vokste frem i 
Fredrikstad og områdene omkring. Noen av dens trekk bør nevnes. 

Vekkelsen var preget av en livsstil som tok avstand fra 
berusende drikk, verdslige fornøyelser og et uryddig seksual- og 
familieliv. (Eltzholtz, 1903, 42-43, 54-55 etc). Petersen avgrenset 
seg her i realiteten mot sin egen familiebakgrunn med ugift mor og 
en gift far. Som nevnt, la han hovedvekten på å fortelle om sine 
religiøse opplevelser. Han la også vekt på å undervise ut fra 
Bibelen. På den måten redegjorde han livsnært og personlig om 
lærespørsmål, som rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Bibelen ble 
brukt som hovedkilde. Petersen gjorde bruk av husandakter og 
møter som snart fikk stor tilslutning (Eltzholtz, 1903, 42-78). 

Forholdet til statskirken var reservert. Petersen gikk til 
gudstjeneste i sognekirker, men fant at den var dødt formvesen. 
(Eltzholtz, 1903, 44, 48-50, 69; Hassing, 1991, 18). Han hadde 
samtaler med sognepresten i Fredrikstad, prost Lars Christian 
Amp, og kapellan Carl Fredrik Falkenberg. Når Petersen fortalte 
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om sin omvendelse og sine åndelige opplevelser av kraft og 
helliggjørelse, hadde de kritiske bemerkninger. Arup understrekte 
med Paulus i Romerbrevet 7:16 at "det gode, som jeg vil, det gjør 
jeg ikke ...", og pastor Falkenberg sa at det var sjelden at slike 
omvendelser skjedde i deres tid (Eltzholtz, 1903, 52-53). Petersen 
tok ikke sikte på å danne noen alternativ menighet, og samtalene 

førte ikke til konflikt. På et senere tidspunkt besøkte han igjen 
kapellan Falkenberg og spurte om det var så stor religionsfrihet i 
landet at han kunne holde offentlige møter uten å bryte loven. 
Nølende innrømmet Falkenberg at det var tillatt for andre enn 
geistlige å ha offentlige møter (Eltzholtz, 1903, 59). Fra da av holdt 
Petersen offentlige møter om folk ønsket det, men ikke på vegne av 

noe alternativt kirkesamfunn. Petersen holdt seg dermed innenfor 
den forsamlingsfrihet som det var anledning til ved konventikkel-
plakatens opphevelse i vedtak av Stortinget i 1842. 

Den vekkelsen som kom med Petersens virke hadde både 
likhetspunkter og ulikheter med den omfattende bevegelsen som 
fulgte etter Hans Nielsen Hauge ved århundreskiftet 1800. Som 

haugianerne mente Petersen at fellesskapet mellom Gud og 
mennesker er brutt. Mennesket er en synder. I Kristus Jesus har 
Gud forsonet verden med seg selv. Petersen vitnet at angrende 
syndere ved Guds nåde umiddelbart far del i denne forsoning, som 
blir tatt imot ved troens ja. Da kan en fa visshet om å være Guds 
barn. Haugianere forkynte vanligvis at en lang periode av anger var 
normalt, og at visshet var ikke mulig. 

Petersen var enig med haugianerne at rettferdiggjørelsen ved tro 
på Kristus betyr at vi mottar tilgivelse og blir satt i rett forhold til 
Gud. Når det gjelder helliggjørelsen lærte han at den er en erfaring 
forskjellig fra rettferdiggjørelsen. Helliggjørelsen betyr at vi blir 
renset i vårt indre og blir fylt av Guds kjærlighet, og elsker Gud. 

På et møte Petersen fikk ha i huset til en haugianer, lot han noen 
nyomvendte — både menn og kvinner — få fortelle om sin glede og 
lykke. Haugianeren formante dem til å forholde seg stille og huske 
på at som kristne var vi i ørkenen hvor tvil, synd og uvisshet er vår 
lodd (Eltzholtz, C. F. 1903, 52, 69-70). Slik ble denne folkelige 
form for haugianisme forstått. Petersen hadde også noe kontakt 
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med ledende haugianere, som Eidsvoldsmannen John Sørbrøden 
og Erik Tønnesen (Hassing, 1991, 17-18). 

Ole Peter Petersens forlovede/ektefelle, Anne Marie 
Amundsdatter, og hennes familie 

Det er nå på sin plass å lære Ole Peters kone, Anne Marie 
Amundsdatter og hennes familie, nærmere å kjenne. Lokal-
historikeren Nils Hetmann har samlet noe materiale som jeg delvis 
bygger på her (Hetmann, N., E-brev til P. Borgen av 08.05.2003). 
Anne Maries far, Amund Pedersen ble født den 21.oktober 1792 på 
plassen Borredalen i Rolvsøy kommune som den gang lå under 
Tune (Ministerialbok, Tune 1781-1796, 1792, 120). Som barn 
flyttet han med familien til Ammundrød i Onsøy der hans far var 
leilending under herregården Kjølberg. Faren var tømmer-
mann. Amund giftet seg der 18. juli 1818 med Oliana Hansdatter 
fra Heia i Borge kommune (Ministerialbok, Onsøy 1814-1840, 
1818, 396). Oliana Hansdatters far var Hans Ingebretsen, og hennes 
mor var Dorthe Arnesdatter. De bodde i Heia i Borge (Bråthen, A. 
0., E-brev til P. Borgen av 24.06.2003). Den 9. august i 1818 kom 
Amund og Olianas første barn, Anne Marie Amundsdatter. Hun ble 
født på Amundrød i Onsøy. Anne Marie ble døpt den 30. august 
1818 (Ministerialbok, Onsøy 1814-1840, 1818, 49). 

I 1825 flyttet familien til Glemmen kommune. Amund Pedersen 
ble husmann på plassen Lia under Nøkleby (Thowsen, Johansen og 
Johnsen, 1962, 370). Der ble datteren Petro Andrine Amundsdatter 
født den 07.03.1828 (Ministerialbok, Glemmen 1816-1838, 1828, 
177). Amund Pedersen bodde på Nøkleby til begynnelsen av 
1830-årene. Da ble han loddbruker på søndre Veum i Glemmen og 
flyttet dit. Den 20.07.1833 ble datteren Johanne født 
(Ministerialbok, Glemmen 1816-1838, 1833, 297). 64  Amund 
Pedersen døde den 7. mars 1851 (Ministerialbok, Onsøy 
1841-1860, 1851, 331). Anne Maries mor, Oliana, døde den 27. 

64  Brev fra Arild Oliver Bråthen den 24.06.2003. 
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april 1861 (Ministerialbok, Onsøy 1861-1877, 1861, 544). De 
hadde Myhrvold, Onsøy, som bosted. 

Etter denne samling av faktiske opplysninger om Anne Marie 
Amundsens familie, kan en konsentrere seg om Anne Marie 
Amundsdatter og Ole Peter Petersen: Anne Marie Amundsdatter 
(31 år) og Ole Peter Petersen (27 'A år) ble viet i Glemmen kirke 
den 9. november 1849. Deres forlovere var Guttorm Baardsen og 
Lauritz Olsen. Ole Peters bosted var Forstaden. Anne Maries 
bosted var Onsøy (Ministerialbok, Glemmen 1838-1852, 1849, 
149). De fikk nå bo i huset til Anne Maries foreldre (Eltzholtz, 
1903, 61) Som nevnt var foreldrenes bosted Myhrvold i Onsøy. Der 
bodde det nygifte paret til de emigrerte til Amerika med briggen 
Alert med avgang fra Kragerø den 16. mai 1850 
(www, n o rwayh er itage.coml p list. a s p? j 0-50). 

Kort tid etter deres ankomst til New York fikk Ole Peter 
fullmakt som lokalpredikant i Den biskoppelige Metodistkirke. Fra 
da av var ekteparets livshistorie knyttet til denne kirken. 

Som bakgrunn og kontekst for deres virke bør det nevnes noen 
punkter om denne kirken (Hassing, 1991, 12-14). Den 
biskoppelige metodistkirke hadde vokst og var ca. 1850 blitt det 
største protestantiske kirkesamfunn i medlemstall i U.S.A. Fra 
midten av det 19. århundre begynte denne amerikanske gren av 
metodismen å engasjere seg i utenlandsk misjonsvirksomhet og i 
arbeid blant immigranter. Den daglige leder av kirkens 
misjonsselskap fra 1850 til 1872, John Price Durbin, hadde 
bakgrunn som pastor i Metodistkirken, som kapellan for De forente 
Staters Senat, og som president for Dickinson College, Carlisle, 
Pennsylvania. Han hadde foretatt omfattende reiser til Europa og 
Midtøsten og var en sterk leder (http://chronicles.dickinson.edu/ 
encyclo/d/ed_durbinJP.html). Han la vekt på arbeidet blant 
immigranter. Her hadde han nært samarbeid med den svenske 
metodistpastor Olof Hedstr(im som virket på Bethelskipet i New 
Yorks havn. Dette kirketiltaket ble et senter for arbeid blant 
skandinaviske emigranter og sjømenn. 

På forskjellige måter og på ulike steder kom Ole Peter Petersen 
til å tjene og virke i Den biskoppelige metodistkirke i hele sitt liv. 
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Ole Peter Petersen fra Glemmen (1822-1901) 

Dear Lady and Sister in the Lord: 

I have received your respectful letter, and thank you very 
much for such honor shown unto me from an altogether 
unknown sisten. In answer to which I can tell you as an 
encouragement, if you think it would be any such to you, that 
I am trying, by God's free grace, to work out my own 
salvation with fear and trembling; remembering this one 
thing, that it is God which worketh in me both to will and to 
do of his good pleasure. The good Lord has done much for 
me, wherefore I ought to praise him; it has also been my 
desire, ever sinte God in mercy, for Christ's sake, spoke 
peace to my soul, to love and serve him all the days of my life. 
Although ready to acknowledge that I have not been so 
faithful as I ought to have been, yet I can say of truth, to the 
glory and praise of him from whom every good and perfect 
gift cometh, that I have not entertained a thought for an hour 
to forsake God and religion, in order to turn back again to 
the weak and beggarly elements of worldly pleasure from 
that day to this; and thus far I am kept by the power of God 
unto salvation, and I hope that and trust that he will keep me 
steadfast to the end of my life. 
Six years of happy experience has taught me, that without 

Hans virke fordelte seg på Norge, New York og Midt-Vesten. 
Hovedinnsatsen hans ble ytet i de norsk- danske miljøene i 
Midt-Vesten. En kort tid arbeidet han der allerede i 1851 ved å bli 
sendt til Iowa og grunnla en menighet i det norske settlement 
Washington Prairie. 

Når det gjelder hans kone, Anne Marie, er det interessant at hun 
selv kommer til orde i et brev som er blitt trykt i Missionary 
Advocate, Vol. 12, No 6, Sept. 1856 (Se Borgen, 1983, 1 og 6). 
Dette brevet ble skrevet fra Norge, sannsynligvis fra Sarpsborg, til 
en leder i Kvinnenes Misjonselskap i Amerika. I den første delen 
gir hun glimt fra sitt trosliv i de seks år som hadde gått siden hennes 
omvendelse i 1849. 
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religion all is vanity and vexation of spirit. But when I look 1844 huld( 
back there is no room for boasting; I have been an for forsend 
unprofitable servant, so that i f I ask myself, What have I done vært enkel 
these six years past to promote the Glory of God in the earth? Gøteborg I 
Then it is so little that it vanisheth away. Still I have some Norge hadl 
good thoughts and desires which have prompted me to do Rettstidene 
something, but God alone knows the fruits thereof Good I var det at fi 
call them as far as they have been wrought within me by the varer. I er 
Spirit of the Lord; for I know full well by experience, that I skyldig 
cannot think a good thought, or speak a good word; all my dommen, 
goodness and ability come from God; so I am obliged to say, Jakobsens 
Not unto us, but to God be all the glory. 11 (1854) 
When I was in America I had a strong desire to return to my samtidig s 
fatherland for a season, in order to see my kindred and vitnesbyrd 
friends, some of whom were converted to God in the same (Norsk Rc 
year as myself, under the Jabor of my husband, on his first ovenfor, v 
visit to Norway after his own conversion... kysten til I 
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på at det v 
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Her bekrefter hun at hennes omvendelse fant sted i tilknytning til 
vekkelsen i 1849, og hun forteller om savn hun følte som ny i 
Amerika, som pion& i Washington Prairie i Iowa. Samtidig legger 
hun for dagen at hun har et reflektert og livsnært trosliv. 

Brevet er antagelig oversatt fra norsk til engelsk. Det neste 
avsnittet i brevet vil bli sitert nedenfor. Der forteller hun blant annet 
at medlemmer i hennes familie ble mormonere. 

Her er det nødvendig å gi en bredere skisse av det som skjedde i 
Fredrikstad-området i tiden etter at Ole Peter og Anne Marie hadde 
reist til Amerika. Det ble snart uro blant dem som var berørt av Ole 
Petersens virke i 1849-1850. Som allerede nevnt, hadde han den 
gang ingen kirkelig bemyndigelse. Som privatmann vitnet han om 
sin omvendelse. Hans hensikt var ikke å danne noen menighet eller 
annen organisert virksomhet. Problemet ble da at den vekkelsen 
som hadde begynt ikke hadde modne ledere eller en organisasjon 
som kunne føre bevegelsen videre. 

De personene som markerte seg var Anne Maries onkel, Tobias 
Jacobsen, og skipper Johan Andreas Jensen. Jacobsen, som fra 
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when I look 1844 hadde vært handelsborger i Fredriksstad hadde fått ansvaret 
ve been an for forsendelse av fabrikata fra Rosings spikerfabrikk Det hadde 
t have I done vært enkelte uregelmessigheter i hans forretningsvirksomhet. I 

in the earth? Gøteborg hadde han sittet 3 måneder i fengsel for en tollsak, og i 
I have some Norge hadde han vært dømt for ulovlig salg av brennevin (Norsk 

ed me to do Rettstidende, 19. No 10 (1854) 158; 19. No 11 (1854) 169). Verre 
reof Good I var det at firmaet Rosing anklaget han for å være ansvarlig for tapte 
lin me by the varer. I en bytingsdom av 1. august 1849 ble Jacobsen funnet 
rience, that I skyldig og fikk et krav på 800 spesiedaler. Jacobsen anket 
word; all my dommen, men fikk ikke medhold og beløpet ble innkrevd. 
bliged to say, Jakobsens måtte da selge hus og løsøre (Norsk Rettstidende, 19. No 

11 (1854) 165-166 og 169). Dette tvangssalget skjedde omtrent 

return to my samtidig som Ole Peter Petersen kom hjem i 1849. Ole Peters 

kindred and vitnesbyrd førte til at Jacobsen da opplevde en religiøs omvendelse 

i in the same (Norsk Rettstidende, 19. No 11 (1854) 166-169). Som nevnt 

1, on his first ovenfor, var Ole Peter med ham på en forretningsreise i båt langs 
kysten til frem til Egersund. På denne reisen ble forbindelsen med 
skipper Jensen opprettet. 

i tilknytning til I januar 1850 hadde Petersen avlagt et nytt besøk hos prost Lars 
følte som ny i Christian Arup. Prosten kommenterte skipper Jensens omvendelse 

Samtidig legger og sa at det var godt om han hadde begynt et nytt liv, men han tvilte 
osliv. på at det var sant. Petersen fortalte at han ikke tvilte, da han var til 
;elsk. Det neste stede da Jensen fant fred med Gud (Petersen, 0. P., Short an 
r hun blant annet imperfect sketches, Januar 1850). 

Det viste seg at det var grunnlag for prost Arups tvil. Skipper 
let som skjedde i Johan Andreas Jensen hadde i 1844, etter en dom i Høyesterett, 
rine Marie hadde blitt idømt fengselsstraff for svindel med en pantobligasjon. 
var berørt av Ole Omkring 1850 lå han i en langvarig rettsstrid med en advokat om 
, hadde han den ærekrenkende uttalelser (Amundsen 1998, 47). 
in vitnet han om Det som skjedde etter at ekteparet Petersens reise til Amerika, 
;n menighet eller var tragisk for dem som var blitt med i de kretsene som hadde stilt 
it den vekkelsen seg positive til den hjemvendte sjømann Petersens virksomhet. De 
en organisasjon var fryktsomme og ute av stand til å redegjøre for sin tro. I et brev 

til pastor Hedstriim ba Johan Andreas Jensen ham å gjøre det han 
Les onkel, Tobias kunne for å få Petersen til å komme tilbake til Norge igjen 
cobsen, som fra (Hassing, 1991, 20-23; Brev fra J. A. Jensen til 0. Hedstr8m, mai 
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1851).65  Det var umulig for Petersen å komme tilbake straks. Olof 
Hedstrbm ved Bethelship i New York tok forespørselen alvorlig, 
og la saken frem for misjonsledelsen, men det tok tid. Resultatet av 
denne forsinkelsen ble at noen av de vakte i Fredrikstad, søkte å 
være aktive og frimodige ved en meget ubehersket offentlig 
oppførsel (Til det følgende, se Norsk Rettstidende, 18. No 7 (1853) 
111-112; No 8 (1853) 113-118; 19. No 10 (1854), 158-160; No 11 
(1854) 161-174; Amundsen 1998, 31-64; Dehli 1964. 2, 457-469; 
Hassing 1991, 20-22). 

De som ledet an, var Tobias Jacobsen og Johan Andreas Jensen. 
Som allerede nevnt tilhørte de gruppen av fraktmenn og små 
handelsmenn, og de var selv i en økonomisk, sosial og religiøs 
krise preget av frustrasjon og protest mot myndigheter og mot 
større og etablerte handelstiltak. 

Dessuten ble Petersens lære om helliggjørelsen og om kristen 
fullkommenhet nå tolket og anvendt på en ekstrem måte, som ikke 
var i overensstemmelse med Ole Peter Petersens utleggelse. Denne 
ekstreme forståelsen ble kunngjort offentlig av Jensen: Den 21. 
april 1852 hadde han rykket inn denne annonsen inn i Ugeblad for 
Fredrikstad, Sarpsborg og Omegn: 

Ved Guds Naade bekj endes herved for den ganske Verdens 
Kreds, at jeg, Skipperborger til Fredrikstad, J.A. Jensen, har 
ved denne Hans ubegrundelige Naade erholdt en Sandheds 
Aand i mit Hjærte, som vidner med min Aand, at jeg i denne 
for Christi Lidelses og Døds Skyld er den sande og eneste 
Guds Søn, forenet med Faderen. Dette til offentlig 
Bekjendelse for alle Mennesker, for at alle omsvævende 
Aander, som nu til Dags bekjende at være annammet, maatte 
blive prøvede. 

Jacobsen på sin side gikk til krasse angrep: Under gudstjenesten 
den 2.mai 1852 stod han opp og sa til prost Arup: "Du strander i 
Helvede paa den Prædiken." Samme kveld var han til stede i en 
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e Amundsdatter, og Ole Peter Petersen fra Glemmen (1822-1901) 

ffibake straks. Olof forsamling der haugianeren Erik Tønnesen talte. Jacobsen sang en 
spørselen alvorlig, lystig sjømannsvise og fortsatte med å rakke ned på kirken og 
1( tid. Resultatet av presteskapet. 
redrikstad, søkte å Den 15: juni 1852 ble Jacobsen og Jensen arrestert (Haslam, 
ehersket offentlig 1984, 190, n. 133). Under fengselsoppholdet skrev Jensen den 10. 
le, 18. No 7 (1853) september 1852 et brev til Ole Pettersiin' — som nå var hans svoger, 
1), 158-160; No 11 gift med Arme Maries søster Petro Andrea — og understrekte at han 
1964. 2, 457-469; var meget kritisk og avvisende til mormonerne, Jesu Kristi kirke av 

de siste dagers hellige. Han fortalte også at han med frimodighet 
an Andreas Jensen. bar frem sitt vitnesbyrd offentlig.66  
Fraktmenn og små Jacobsens stesønn, Svend Peter Larsen, hadde meldt seg ut av 
sosial og religiøs statskirken 14.05.1852, Tobias Jacobsen selv meldte seg ut 

yndigheter og mot 29.05.1852 og Niels Theodor Emil Larsen hadde meldt seg ut den 
16.06.1852. 

[sen og om kristen Det ble rettssak mot Jensen, Jacobsen og hans to stesønner 
em måte, som ikke Svend Peter Larsen og Niels Theodor Emil Larsen. Også under 
utleggelse. Denne rettsaken oppførte Jacobsen og Jensen seg ubehersket og forbannet 

v Jensen: Den 21. myndighetene. Parallelt med denne saken hadde Johan Jensen i 
a inn i Ugeblad for 1852 tatt ut anklage mot kjøpmann Fritz Schiibeler. Jensen hadde 

opparbeidet seg en gjeld hos kjøpmannen Han anklaget Schtibeler 
for å ha skaffet seg sin velstand på urettmessig måte. Schiibeler og 

ganske Verdens andre kjøpmenn 'vil snigmyrde Menneskene ved å fratage dem al 
J.A. Jensen, har muelig Fortjeneste' (Amundsen 1998, 47). 
rdt en Sandheds Jacobsens og Jensens oppførsel stod her i kontrast til Petersens 

at jeg i denne holdning til myndighetene. Han skapte ingen offentlig uro. Heller 
;ande og eneste ikke kom han med fiendtlige uttalelser om myndighetene eller om 
`e til offentlig myndighetspersoner selv om han kritiserte prestenes virke. 
'le omsvævende Når det gjelder straffesaken, fikk Jensen og Jacobsen hver ett års 
nammet, maatte fengsel. Jacobsens ene stesønn, farver Niels Theodor Emil Larsen, 

fikk 15 dagers soning 'på varm og brød', og den andre stesønnen, 
skipper Svend Peter Larsen, slapp med 8 spesiedalers bot. 

nder gudstjenesten På denne tiden begynte innflytelsen fra Jesu Kristi Kirke av de 
up: "Du strander i Siste Dagers Hellige, mormonerne, å gjøre seg gjeldende i 
han til stede i en 
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Ole Peter Petersens forlovede/ektefelle, Anne Marie Amundsdatter, og Ole 
hennes familie 

Fredrikstad-området (Haslam, 1984, 28-32). Det første fotfestet 
fikk de i Risør, der en fraktbåteier, Svend Larsen, som med sin 
slupp betjente mange europeiske havner, ble døpt som mormon den 
23.10.1851. Dåpen fant sted i Aalborg, Danmark. Kort tid etter fikk 
han mormonere til å komme til Risør. Svend Larsen foretok så en 
forretningsreise til Fredrikstad. Da må han ha hatt kontakt med 
Tobias Jacobsens stesønn, Svend Peter Larsen siden Svend Peter 
Larsen litt senere oppsøkte mormonere i København, og ble døpt 
som mormon der 2. april 1852. 

Skipper Svend Larsen fra Risør og en Hans Peter Jensen fra 
Aalborg reiste til Fredrikstad for å virke for mormonismen. De 
ankom 23. juli 1852. De hadde et møte den 25. juli i hjemmet til 
Guttorm Baardsen, en av Anne Marie og Ole Peter Petersens 
forlovere. Senere på kvelden samme dag ble fem personer 
mormondøpt i Bekkhusbukta under gården Fuglevik på Kråkerøy. 

Mormonernes virksomhet fikk innpass i Anne Marie 
Amundsdatters nære familie. 

I hennes brev som ble trykket i Missionary Advocate, Vol. 12, No 
6, Sept. 1856, ble hun navngitt som 'Mrs. Peterson, of Norway'. 
Der skrev hun: 

"... on our return, after four years' absence from this 
country, we found the devil had been busy, and destroyed 
much of the good work which at that time appeared in this 
neighborhood. Many who then were happy in the Lord have 
forsaken him again, and joined themselves to their old master 
the devil. Other are yet professing Christians, but like the 
Galatians, who once, i f it had been possible, had plucked out 
their eyes and given them to my husband, are now become his 
bitter enemies for the truth's sake. 
Many of my kindred have been deceived by the Mormons, 
among whom is my own mother, and two of my risters in the 
flesh, who were all happy in the Lord when we at that time 
left them. My mother has come out from among them again; 
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Ole Peter Petersen fra Glemmen (1822-1901) 

but one of my sisters is strong in the Mormon faith. The other 
one died in America last Summer, on her way to Zion, as they 
call it, in Salt Lake, Utah. The news of her death struck my 
earl the third day after the birth of my child, when my mother 
came to see me, having her old heart burdened with sorrow 
on account of her bereavement; thoughtless of my weakness, 
she spoke of her death: as soon as I heard the word, it was as 
though my heart was pierced, and I felt so serious a change in 
myself that I feared I could not long survive. My husband, 
sitting on my bedside, noticed the change in me caused by the 
sad news, and comforted me with the words, "The Judge of 
all the earth will do right." These words did indeed comfort 
me, and I did cast my burden upon the Lord, and felt his 
saving power to help me, so that I overcome my trouble in a 
monner surprising to myself." 

I dette brevet forteller Anne Marie Petersen at hennes mor og to av 
hennes søstre var blitt mormonere. Hennes mor var mormoner bare 
en kort tid, men to av hennes søstre forble mormonere. En reiste til 
Amerika og døde "in America last Summer". 

Slektsforskeren Arild Oliver Bråthen, som selv er medlem av 
mormonernes kirke i Fredrikstad, har skaffet flere opplysninger om 
overgangen til mormonismen av Anne Maries mor og to søstre: 
Den første som tok mormondåp var Anne Maries søster Petro 
Andrea, født den 3. mars 1828. I Onsøy kirke den 7. mars 1852 ble 
hun gift med enkemann og skipper Johan Andreas Jensen, 
Forstaden, 55 år (Brudgommens forrige kone var Marthe Kirstine 
Fredriksdatter) (Ministerialbok, Onsøy 1841-1860, 1852, 275). 
Omkring ett år senere, den 25.mars 1853, tok Petro Andrea 
mormondåp. 

Den neste som ble døpt i Jesu Kristi Kirke av de siste dagers 
hellige, var Anne Maries mor, Oliana. Det skjedde den 8. mai 1853. 
Dåpen fant sted i sjøen ved Onsøy-landet. Hun ble døpt av 
mormonprest Ole Ellingsen. En kort tid etter ble hun utelukket 
fordi hun forkastet mormonismens tro. "My mother has come out 
from among them again," skrev Anne Marie i sitt brev. Så fulgte 
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Johanne, født i 1833. Hun giftet seg den 21. januar 1853 i Onsøy 
kirke med `Ungkarl og gaardmann' Niels Arnt Mauritzen, Brække, 
født 19 juli 1828 i Onsøy (Ministerialbok, Onsøy 1841-1860, 
1853, 277). Han ble mormondøpt den 27. april 1853 og Johanne tok 
mormondåp i Kjølbergelva 22. mai samme år. De flyttet til 
Drammen og avreiste fra Drammen til Zion den 11. november 
1854. Johanne døde i Amerika sommeren 1855. 

Flere av disse hendelsene i Fredrikstad-området fant således 
sted i løpet av de siste månedene før Anne Marie og Ole Peter 
Petersen reiste fra New York tilbake til Norge den 29. oktober 
1853. 

1853: Ole Peter Petersen sendt som menighetplanter til Norge 

Den 10. juni 1851 fikk Petersen fullmakt som lokalpredikant i Den 
biskoppelige Metodistkirke. Han fikk tjeneste som pastor og ble 
sendt som misjonær til norske innvandrere. Der ble han 
menighetsplanter på Washington Prairie, Iowa. Menigheten ble 
organisert i 1852 (Eltzholtz, 1903, 79-121; Andersen, 1962, 22). 

Som nevnt, lederen for `Bethelship'-virksomheten i New York, 
pastor Hedstrbm, var blitt informert om de vanskelige forholdene i 
Fredrikstad. Han kontaktet Metodistkirkens misjonsstyre om 
situasjonen, og de vedtok å kalle Ole Peter Petersen fra arbeidet i 
Washington Prairie i Iowa og sende ham til Norge. Den 31. juli 
1853 ble han ordinert som prest. Dermed var han kommet frem til 
den stilling som han kom til å inneha livet ut. 'Løsungen' fra 
Glemmen var blitt prest i Den biskoppelige metodistkirke. 

Kirkens oppdrag, datert 30. september 1853, var skrevet av 
Biskop Beverly Waugh. Det blir her gjengitt på norsk i Aage 
Hardys oversettelse (Hardy, 1953, 70-71): 

De er herved ansatt og bemyndiget til å reise tilbake til Deres 
fedreland som misjonær fra Den biskoppelige metodistkirke, 
med den forståelse 

- at De skal preke vår Herre Jesu Kristi evangelium, 
- at De skal undervise de av Deres landsmenn, som det 
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uar 1853 i Onsøy måtte bli anledning til å få i tale, om kristendommens 

auritzen, Brække, lære, erfaring og liv, 

nsøy 1841-1860, at De skal organisere og utbre søndagsskoler blant barn 

53 og Johanne tok og ungdom, der det kan la seg gjennomføre, 

år. De flyttet til - at De skal ha det pastorale tilsyn med dem som antar 

len 11. november kristendommen slik den læres av Den biskoppelige 

metodistkirke, og slike som måtte bli vunnet for Gud 

rådet fant således gjennom Deres virksomhet, og organisere dem i klasser i 

arie og Ole Peter overensstemmelse med Den biskoppelige metodistkirkes 

den 29. oktober 
at De skal administrere dåpen og Herrens nattverd i følge 

vår kirkes bruk og Disiplin, 

at De skal utbre Den hellige skrift, religiøse bøker og 

inter til Norge traktater så vidt omkring som De er i stand til, 

kalpredikant i Den - at De (med ett ord) skal oppreise et folk for Gud. 

som pastor og ble - For å utføre dette oppdraget og fullføre denne misjon vil 

v. Der ble han De behøve visdom, klokskap og forsiktighet forenet med 

Menigheten ble mot, standhaftighet og tålmodighet. De bør med 

ersen, 1962, 22). forsiktighet unngå å komme i kollisjon med landets sivile 

heten i New York, eller kirkelige autoriteter. De bør unngå alt som kan 

celige forholdene i vekke mistillit og skape fordommer mot Dem. Gå ut og 

misjonsstyre om kall syndere til omvendelse i Deres guddommelige 

rsen fra arbeidet i Herres ydmyke og kjærlighetsfulle ånd, oppbygg de 

orge. Den 31. juli kristne i tro og hellighet. Gå, min broder, i tillit og 

n kommet frem til fortrøstning til ham som har sagt: Se jeg er med eder alle 

it. `Løsungen' fra dager inntil verdens ende." Gid De må bli et utvalgt 

)distkirke. redskap til å utrette meget godt i Norge. 

3, var skrevet av 
på norsk i Aage Dette var egentlig en arbeidsplan for menighetsplanting: en 

oppsøkende virksomhet skulle føre til innføring i kristendommen i 

samsvar med Metodistkirkens lære, og skritt for skritt lede dem til å 

,ilbake til Deres bli medlemmer av en menighet. En kan merke seg at skole- 

metodistkirke, virksomhet, klassemøter, litteraturspredning og pastoral omsorg 

sto sentralt. 
Den 29. oktober 1853 reiste pastor Ole Peter Petersen og familie 

ingelium, til Norge. Den 3. desember kom de til Kristiania og like innunder 

menn, som det 
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1853: Ole Peter Petersen sendt som menighetplanter til Norge 

jul til Fredrikstad. Straks over nyttår i 1854 begynte de sitt kirkelige 

misjonsarbeid i Norge. 
I kallsbrevet fra biskop Waugh ble det gjort klart at 

grunnleggelse av Metodistkirken i Norge var et mål. Som en 

sammenfatning ble målet formulert slik: "å oppreise et folk for 

Gud." Denne gang hadde Petersen et kallsbrev og en arbeidsplan, 

noe han ikke hadde i 1849-1850. 
Som det er vist ovenfor var i mellomtiden situasjonen blitt 

vanskeligere enn den gang. Det skyldtes særlig Tobias Jakobsens 

og Jens Andreas Jensens ekstreme oppførsel, og også innvirk-

ningen av mormonernes virksomhet. 

Under rettsaken mot Tobias Jakobsen og Jens Andreas Jakobsen 

ble det hevdet at Ole Peter Petersen var medskyldig i Jakobsens og 

Jensens synspunkter og aktiviteter. 

Et eksempel er følgende: Da det ble nevnt at på grunn av gjeld 

som Jakobsen hadde pådratt seg ble hans gård og løsøre solgt på 

tvangsauksjon, gis det en opplysning om Ole Peter Petersens 

innflytelse. "Nu gjorde han ogsaa Bekjentskab med en fra Amerika 

hjemkommen Matros [Ole Peter Petersen], der med sine 

methodistiske Religionslærdomme udøvede en stor Indflydelse paa 

ham.... Han lot alle Forretninger ligge, og deeltog idelig i religiøse 

Sammenkomster, hvor han optraadte som Fører og Taler." Han 

hevdet at han var gjenfødt og syndfri (Norsk Rettstidende 19. No 

11, (13de Marts 1854) 167-168). 
Jens Andreas Jensen uttalte i forhør den 26. mai 1852 blant 

annet: "Skipperborger Johan Andreas Jensen fremstod som et 

levende Vidne for Gud, da jeg af Guds Naade er gjenfødt i den 

Helligaand, og saaledes er bleven et nyt Menneske, forenet i den 

sande levende Gud, er saaledes sand Gud og sandt Menneske ..." 

(Norsk Rettstidende 18. No 8 (21de Februar 1853) 114). Petersens 

forkynnelse om helliggjørelsen dannet nok utgangspunktet for 

disse ekstreme uttalelsene, men deres forståelse og oppførsel ble en 

forvrengning av hans syn og virke. 

Blant annet på bakgrunn av Jacobsens og Jensens synspunkter 

og deres utfordrende tale og handlinger, er det forståelig at pastor 

Petersen møtte avvisende holdninger i kretser som hadde vært åpne 
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Ole Peter Petersen fra Glemmen (1822-1901) 

for ham under vekkelsen i 1849-1850. I rapporten for 1855 til 
Misjonsstyret i New York het det: "De advarer Folket imod mig — 
baade privat og offentlig — idet de opfordrer dem til at lukke Dørene 
for mig, og til ikke at tage imod mig et Øieblik, paa det, at de ikke 
skal blive delagtige med mig i mine onde Gjerninger osv..... Jeg 
ved ikke hvorledes jeg skal kunne standse denne Modstand, som 
hovedsagelig kommer fra Udbredelsen af 'Wesleys Kristelige 
Fuldkommenhed' . Denne lille Bog forsøger de at sværte saa sort 
som Helvede, og de siger, at dersom de havde dem alle, da vilde de 
opbrænde dem" (Eltzholtz, 1903, 135). 

Petersen kan også rapportere om positive reaksjoner. Det ble 
særlig åpne dører i Sarpsborg, og høsten 1854 flyttet Ole Peter, 
kone og barn dit (Eltzholtz, 1903, 142). 

Som nevnt skapte virksomheten i Fredrikstad fra Jesu Kristi 
Kirke av de siste dagers hellige, vanskeligheter for pastor Petersens 
arbeid. Blant annet hadde Jens Andreas Jensen helt forandret 
mening i forhold til det han hadde gitt uttrykk for i sitt brev nevnt 
ovenfor. Det som skjedde ham var følgende: Han ble arrestert og 
fengslet den 15.juni 1852. Da delte han rom med fengslede 
mormonere. De forsøkte nå påvirke ham. Som vist ovenfor var han 
først avvisende, men den 24. april 1853 ga han etter og ble omvendt 
til mormonismen. Han ble mormondøpt den 25. februar 1854 
(Jenson, 1927, 65-66). 

Kort tid etter sin ankomst til Norge, besøkte pastor Petersen 
stedets sogneprest. Sognepresten takket fordi Petersen avla ham et 
besøk. Han la til: "Men vi lider meget af Mormonerne, og det er en 
Frugt af Deres forrige Arbeide her paa Stedet." "Deri tager De 
meget feil, Hr. Pastor," svarte pastor Petersen, "det er snarere en 
Frugt av Deres Arbeide. Da jeg var her for fire Aar siden, ble 
mange Mennesker omvendte til Gud; de var Medlemmer af Deres 
Kirke. Dersom De efter min Bortgang havde vist dem venlig 
Opmærksomhed og en kristelig Omsorg og Veiledning i Stedet for 
Ringeakt, Modarbeidelse og Forfølgelse, da havde Mormonerne 
ikke faaet nogen indflydelse paa dem. Men da de følte sig som Faar 
uden Hyrde, var de Modtagelige for Lærdomme fra andre Kilder. 
Jeg er ingen Mormonprædikant, og dersom jeg lever og Gud staar 
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1853: Ole Peter Petersen sendt som menighetplanter til Norge 

Den 4. januar 1854 fikk pastor Petersen møte mormonere. 
Han talte til en liten forsamling om kvelden. Etter møtet 
hadde han en lang og motsetningsfull diskusjon med noen 
mormonere. Den 26. mai besøkte han noen familier og hadde 
også da en lang samtale med noen mormonere. (Petersen, 0. 
P., A short and imperfect Journal, Januar 4 og Mai 26, 
1954). 

Pastor Petersen konsentrerte seg om det oppdraget han 
hadde fått av biskop Waugh. Det åpnet seg gode muligheter i 
arbeiderkretser i Sarpsborg. Familie Petersen flyttet dit i 
oktober 1854. Skritt for skritt ble virksomheten bygd opp og 
organisert, med bønnemøter, gruppearbeide i klasser og 
møter/gudstjenester. Arbeidet vokste, ogflere av dem som ble 
med, ønsket at det skulle organiseres en menighet der de 
kunne få dåp og motta nattverd. Petersen skrev til 
Misjonsstyret i Amerika og ba om mer hjelp. Ole Peter 
Petersen var både menighetsplanter og kirkebygger 
(Hassing, 1991, 29-36). Samtidig følte han på sin egen 
utilstrekkelighet. Det var en av årsakene til at han ved 
organiseringen av menigheten i Sarpsborg ba kirken om å få 
pastor Christian B. Willerup til å lede arbeidet (Hassing, 
1991, 155-156; Furseth, 1991, 247). Sammen ordnet de med 
de nødvendige tillatelser, og den 11. september 1856 ble 
menigheten opprettet. Petersen fortsatte sitt arbeid i Norge 
frem til 1859. Da reiste han med familie tilbake til Amerika 
(Eltzholtz, 1903, 200-201). 
Da det ble nødvendig å organisere Norge som et distrikt, ble 
Petersen kalt tilbake, nå som superintendent i 1869 (Hardy, 
1953, 126-130; Thorkildsen, 1926, 135-139). Denne gang 
var familien tilbake i Amerika. Petersen ledet arbeidet i 2 
fremgangsrike år. I rapporten for 1870 het det at fremgangen 
det siste året hadde vært større enn noe foregående år. I løpet 

mig bi, da skal De faa at vide, at jeg vil gaa imod Mormonerne med 
andre Vaaben end De gjør" (Eltzholtz, 1903, 132-134). 
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Ole Peter Petersen fra Glemmen (1822-1901) 

av året hadde medlemstallet økt med 240 medlemmer. 

Om en tar et tilbakeblikk på vekkelsen i Fredrikstadområdet ved 
Ole Peter Petersen i 1849-1850 er det blitt gjort klart at han da ikke 
tok sikte på å organisere en forening eller å danne en menighet. 
Senere skrev han i sine erindringer: "The number of converts were 
large, but I kept no account of them; because my time was short, 
and there was no single idea in my mind that the religious 
movement should lead to the formation of the Methodist Church in 
Norway..." (Petersen, 0. P., Nogle Erindringer om mine 
Oplevelser og Religiøse Erfaringer, 100. — Jfr. Furseth 1999, 249). 

Den uro og de ekstreme hendelsene som fulgte i 
Fredrikstad-området etter at Petersen og hans kone Anne Marie 
Amundsdatter hadde emigrert til Amerika i 1850, viser at en 
organisert oppfølging av en vekkelsesbølge er nødvendig. Siden 
dette ikke skjedde under og etter vekkelsen som begynte i 1849, 
gikk bevegelsen i oppløsning. Et strukturert opplegg ble fulgt da 
pastor Petersen kom tilbake i 1853 med oppdrag fra Den 
biskoppelige metodistkirke og begynte arbeidet for dannelse av en 
menighet. Han kom imidlertid for sent tilbake for å kunne knytte 
seg direkte til de personene som ble nådd tidligere, og Sarpsborg 
ble det nye senter for Petersens arbeid. 

Konklusjon og perspektiv 

Denne studien om Ole Peter Petersen gir innblikk i flere forhold av 
lokalhistorisk betydning for Fredrikstadornrådet og av 
lokalhistorisk betydning for Nord- Trøndelag og Trondheim. 

• Den gir eksempel på hvordan fattige kretser i Fredrikstad-
området tilknyttet husmenn og sjømenn ble religiøst aktive og 
begynte å gjøre seg gjeldende i hjemlandet og/eller drømte om 
Amerika og emigrerte. 

Etter at konventikkelplakaten ble fjernet  i 1842 slik at det ble 
forsamlingsfrihet, og dissenterloven av 1845 ga noe religions-
frihet, bidro det som skjedde i Fredrikstad og Sarpsborg og 
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andre steder til en differensiering av det religiøse liv i Norge 
også utenfor statskirken. 

• Metodistkirken var en tverrnasjonal kirke som ikke lot 
landegrenser begrense sitt virke. Det var således rimelig at den 
svarte positivt til initiativ fra norske sjøfolk og andre som ønsket 
at den skulle ta opp arbeide i Norge som i andre land. Den første 
metodistmenigheten i Norge ble stiftet i Sarpsborg, og grunn-
leggeren Ole Peter Petersen kom fra Glemmen og Kråkerøy. 

• Blant annet gjennom skipsfarten hadde Fredrikstad og Glemmen 
sterk kontakt med den nasjonale og internasjonale omverdenen 
og med internasjonal politikk. Kirkebøkene forteller at Ole Peter 
Petersens far, Peder Jørgensen, var født i Levanger-Skogn og 
var sjømann fra Trondheim. Båter fra Fredrikstad-området og 
fra Trondheim og andre steder fikk landligge under Napoleons-
krigen, og mannskapene ble beordret til tjeneste i Napoleons 
marine i Schelden ved Antwerpen. Peder Jørgensen som hadde 
tjenestegjort der, var sannsynligvis identisk med Ole Peter 
Petersens far. 

• Ole Peter Petersens virke førte til grunnleggelsen av 
Metodistkirken i Norge. 

• Opplysningene om Peder Jørgensen gir bidrag til lokalhistorie i 
Nord-Trøndelag og Trondheim, blant annet ved å skaffe 
informasjon om hans tjeneste som matros i Napoleons marine. 
Mannskapslistene har, som antydet, opplysninger om flere fra 
Trøndelag. 

Avsnittet i Fredrikstad Byleksikon om Metodistkirken og om Ole 
Peter Petersen kan således danne utgangspunkt for historiske 
studier lokalt, nasjonalt og internasjonalt, studier som viser at 
personalhistorie, kirkehistorie og bred samfunnshistorie er vevd 
sammen. 
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