
27 MENINGERTORSDAG 09. JUNI 2016

MISJONSHISTORIE

ARVID DAASTØL  HØY 
Søreide/Bergen

Skal Bergen bevare minnet 
om sitt bysbarn - Norges første 
Afrika-misjonær - H.C. Knud-
sen? Det norske folk minnes sta-
dig Hans Nielsen Hauge og hva 
hans virke betød for utviklingen 
av vårt samfunn. Og det var san-
nelig samfunns-omformende.

I år – 2016 - markeres at det er 
200 år siden Hans Christian 
Knudsen så dagens lys i Bergen. 
Nettopp på den tid da Hauge-
vekkelsen skjøt ny fart etter Hau-
ges endelige frigivelse lille jul-
aften i 1814. Det var imidlertid 
H.C. Knudsen som synes eselet 
til oppgaven som den første nord-
mann for nyere norsk misjon – til 
Afrika. I en tid av vår historie da 
misjonsiveren for alvor tok tak i 
det norske kristenfolk.

Den norske misjonsbeve-
gelse har bevart minnet om H.C. 
Knudsen, ulike misjonsskriben-
ter har i årenes løp omtalt hans 
liv. Men ikke noe kan sammenlig-
nes med den Knudsen-biografien 
misjonsmannen Emil Birkeli ut-
gav tilbake i 1925 – kalt «En Ør-
kenvandrer».

Historien er i korthet at da ber-
genseren H.C. Knudsen i sin ung-
domstid på 1830-tallet gikk svan-
ger med sitt misjonskall, fantes 
verken en norsk misjonsorgani-
sasjon eller noen etablert utdan-
nelse for vordende misjonærer. 
Men misjonstanken hadde alli-
kevel hatt flere utløp, også gjen-
nom skrifter og ved utenlandsk 
misjonsarbeid man kunne yte 
støtte til.

Hans Christian vokste opp i 
et hjem preget ikke minst av den 
herrnhutiske bevegelse (Brødre-
menigheten), og det siden faren, 
den særpregede Fredrik Tobias 
Knudsen, egentlig kom fra Lister-
landet på Norges sørspiss. Selve 
festepunktet for Brødremenighe-
tens arbeid i Norge.

Etter hvert kom den haugian-
ske påvirkning sterkt til syne hos 
den unge Knudsen. Den mer kir-
kelige retning satte naturligvis 
også sitt preg på ham.

Hva kan man da si om de tid-
lige 1830-årene som en gjærings-
tid for Norge? I religiøs betyd-
ning smeltet flere strømninger 
sammen i en større flod, etter 
hvert med ulike manifestasjoner. 
Mange særegne personligheter, 
både på det religiøs-kulturelle og 
det politiske området fremsto; 
det er derfor spesielt å ha i tan-
kene at Bergen på den tiden H.C. 
Knudsen bar på sitt misjonskall, 
også var tilholdssted for en unik 
karakter som Elling Eielsen fra 
Vinje/Voss, som i flere år siden 
reiste Norge på kryss og tvers med 
sine flammende oppvekkelsesta-
ler. Og nettopp på denne tid frem-
sto de to unge naustdøler/sunn-
fjordinger Anders Nielsen Haave 
og Mads I. Wefring, som lekfolket 
landet rundt trykket til sitt bryst. 

Selv om det ikke er dokumentert 
Bergens-besøk riktig så tidlig.

Mange steder i Norge hen-
ger portretter og malerier gjort 
av H.C. Knudsen, for ikke bare 
var han besjelet med en uben-
dig misjonstrang, han var fra sin 
ungdomstid i Bergen kjent som et 
malertalent av de sjeldne. Han ble 
en svært dyktig litograf hos Prahl 
i Marken og så lovende var han, at 
vårt bergenske nasjonalikon I.C. 
Dahl under sitt Bergens-besøk i 
1834 ble oppmerksom på ham og 
ivret for at unggutten skulle ut-
dannes videre som kunstmaler i 
Tyskland.

Et sted i Norge – utenfor Hatt-
fjelldal kirke nær svenskegrensen 
i Nordland - står en storslagen 
bauta hugget i gråblå marmor 
med en lang inskripsjon i gull-
skrift og en vakker portrettme-
daljong – alt til minne om vår 
egen H.C. Knudsen. Avdukingen 
skjedde i en minnerik seremoni 
ved Hattfjelldal kirke 21. august 
1927. Avisredaktør Marius Hu-
stad skrev den gangen at «denne 
mindesteinen skal staa her paa 
vangen, hvor kirken signer med 
klokkeklangen». Men hvorfor 
står den nettopp i Hattfjelldal – 
langt fra Bergen?

Hattfjelldal, eller nærmere 
bestemt Skarmodalselven, ble 
endestoppet i dette liv for H.C. 
Knudsen. Her omkom han på en 
ensom prekenreise den 26. mai 
1863, noen år etter at han med sin 
unge bergenskone av Mohn-slekt 
og to små sønner i 1854 hadde 
returnert fra misjonærtjeneste i 
Sørvest-Afrika, dagens Sør-Na-
mibia.

Han ble bare 47 år gammel, 
men hans liv var slik han hadde 
lært det skulle leves. Og teksten 
på minnebautaen gir et sterkt 
inntrykk av det avtrykk H.C. 
Knudsen hadde satt blant mis-
jonsvenner over hele landet. Her 
står helt til slutt: «Han skal avtør-
re hver taare av deres øine». Fra 
norske misjonsvenner med takk 
for ensomhet, arbeide og indsats 
for den gode sak».

Men H.C. Knudsen ble aldri 
selv misjonær for et hjemlig mi-
sjonsselskap, som han var en av 
pådriverne for dannelsen av. Han 
ønsket å reise ut for sitt eget folk 
og skyldfolk. Fra Stavanger ble 
det gjort mye i forsøket på å samle 
de troende om en felles misjons-
innsats; det er nok å nevne hau-
gianeren John Haugvaldstad og 
Brødrevennen/presten Gabriel 
Kielland. I stedet måtte Knudsen 
utdannes som misjonær hos Det 
rhinske Misjonsselskap (RMG) i 
Barmen i den gang Rhin-provin-
sen under kongedømmet Preus-
sen.

Og hvilken særegen posisjon 
«unser lieber Norweger» inntok 
i sitt utsenderselskap fra 1841 til 
han vendte hjem til Bergen og 
Norge i 1854. Ikke rent få kilder 
forteller om hvordan H.C. Knud-
sen fremsto som en selvstendig 
og ivrig ung mann i møte med to 

annerledes kulturer. Både utsen-
derkulturen blant de tyske mis-
jonærer og Namaqua-folket han 
arbeidet blant. For den personen 
han var, ble han høyt verdsatt, 
især av den første lederen i det 
rhinske selskapet, misjonsin-
spektør Heinrich Richter. Han 
sendte rapporter hjem til Bar-
men, og misjonslederne bemerket 
at Knudsen fremstod «frisch und 
fröhlich»; de medsendte billed-
lige illustrasjoner ble ofte inntatt i 
misjonsbladene. Selv skrev han til 
Richter at «for det første er jeg in-
gen maler, snarere litograf». Men 
hans arbeider vitner om noe mye 
mer. Og hans trykkfeil-frie over-
settelse av Lukas-evangeliet til 
Namaqua-språket fra 1846 ble av 
senere oversettere berømmet som 
den beste kilde for videre overset-
telser.

H.C. Knudsen var seg svært 
bevisst sine trosrøtter, og visste 
samtidig å ære Norges kristen-
reformator Hans Nielsen Hauge. 
Hans farvel-skrift til Norge er 
som i en «apostel-tone», der han 
som ung mann på 24 år ber om 
Guds velsignelse over folk: «Her-
ren velsigne dig, Johannes Ni-
elsen Hauge! Herren velsigne 
rigeligen din Slægt og dit Folk, 
og sætte dig til endnu større Vel-
signelse blandt Folkene paa Jor-
den». Og siden han vinteren 1840 
sammen med sin far hadde vært 

på en større reise langs Norges 
sørkyst helt vest til Bergen, med 
stiftelse av mange misjonsfore-
ninger som resultat, skriver han 
samme sted: «Min hjerteligste 
Tak til Eder Alle, som med saa 
megen Kjærlighed modtog, og 
ikke foragtede mig for min Ung-
doms Skyld».

Kristenfolket i Norge har i 
rundt 150 år sunget H.C. Knud-
sens salme som han fikk inspi-
rasjon til da han arbeidet som 
ung misjonær i det tørre Sørvest-
Afrika. Nå eksisterer salmen 
kun i Metodistkirkens salmebok. 
Særmerket er innledningsstrofen 
: «Jeg vanked saalænge paa Vid-
derne om, Og mente, at Vand var 
at finde». Og siste verset begyn-
ner med: «Nu bor jeg ved Korset, 
vil aldrig derfra, Før brusten er 
Jordlivets Hytte».

Men hans egen jordlivets hytte 
ble nedrevet på en brutal måte 
der oppe i Skarmodalen. Det mer-
kelige er også, at hans drama-
tiske livsskjebne helt utvilsomt 
inspirerte samtidige Henrik Ib-
sen i drama-stykket «Brand» fra 
1866, ikke minst når man kjen-
ner noe til Ibsens bakgrunn. Det 
var sterke likhetstrekk mellom 
«Brand» og H.C. Knudsen, men 
også når det gjalt «Ejnar». Og når 
«Brand» spør «Ejnar» hvor hen 
han reiser som misjonær, er det 

med Knudsen i tankene lettere å 
tenke seg hvorfor svaret ble som 
det ble - blant den tids «Nama-
quaer».

Langt fra vår våte kyststrek-
ning – i det knusktørre Namibias 
hovedstad Windhoek - finnes en 
liten gatestubb «Knudsen Street» 
oppkalt etter ham. Enda lenger 
sør, i halvørken-landsbyen Betha-
nien, Knudsens virkefelt og i den 
lille boligen han fikk bygget, kan 
sees en enkel utstilling som for-
teller litt om hans liv.

Med de mange fotavtrykk han 
har avsatt - skulle ikke vår egen 
H.C. Knudsen fortjene et minne 
etter seg - også i sin fødeby Ber-
gen?
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