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  SAMMENDRAG 
”SubChurch – Reisen mot en drøm”. En studie av en ungdomsmenighet i Oslo. 

 

SubChurch er et kristent felleskap og en menighet i Oslo SubChurch med 130 medlemmer. 

SubChurch er delt inn i to ”avdelinger” hvor den ene er selve menigheten hvor det religiøse 

står i fokus og den andre er SubScene hvor musikk og andre kulturelle ytringsformer er 

prioritert. SubScene fungerer mer som et kulturhus og en møteplass for utøvende kunstnere 

hvor musikere er i flertall. Medlemmene i SubChurch fokuserer på rock som et 

identitetsutrykk for seg selv og for menigheten. 

 

Oppgaven beskriver en historie som startet med to unge gutters drøm om et sted hvor de 

kunne dyrker både musikk og Gud og samtidig føle seg hjemme. Den tar for seg den 

utviklingen til Menigheten SubChurch over en periode på ti år hvor de går fra å være en 

ganske liten gruppe unge mennesker som møttes i hverandres hjem til en større menighet med 

million budsjett og egen konsertscene og kafé og de utfordringene dette medførte.   

 

Denne oppgaven tar for seg hvordan musikk og stil blir etablerte uttrykk for medlemmene i 

SubChurch samt markører for identitet Jeg viser også hvordan rock som uttrykk har influert 

menighetens sosiale organisasjon og lederstruktur. I tillegg ser jeg på hvordan motstand mot 

.det medlemmet i SubChurch betegnet som sektiske kristne grupper samt den måten de mente 

tradisjonelle kristne organisasjoner ble drevet på også har hatt mye å si for organiseringen av 

menigheten. Med utgangspunkt i menighetens egen definisjon av seg selv, diskuterer jeg også 

om SubChurch kan sees på som et subkulturelt fenomen. Religion, tro og identitet blir belyst 

gjennom medlemmenes egne betraktninger rundt det å være kristen. Jeg belyser også behovet 

medlemmene hadde for å føle seg hjemme i menigheten og hvordan trygghet og etablerte 

konvensjoner var viktig for identitetsfølelsen.   

 

Jeg gjorde feltarbeid i SubChurch i åtte måneder i 2004, men har holdt sporadisk kontakt med 

noen av menighetens medlemmer fram til i dag, februar 2007 for å følge opp en del hendelser 

som skjedde mot slutten av mitt feltarbeid og som jeg så på som viktige for menighetens 

utvikling. Det meste av empirien har kommet frem gjennom samtaler og deltakelse i tilbudene 

til menigheten så dette er således en etnografisk oppgave, hvor teori blir trukket inn der det er 

relevant.  
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INTRODUKSJON 
 

”Vi ønsker at mennesker skal komme til tro på Jesus og lære å følge ham. Vi tror at 

Gud har skapt alle mennesker og at gjennom sinn sønn Jesus Kristus ønsker å frelse 

hvert menneske. Vårt mål er å bringe evangeliet inn i subkulturene, der vi holder til” 

(Utdrag fra Visjon for SubChurch) 

 

SubChurch er et kristent fellesskap og en menighet med ca. 130 medlemmer. De 

holder til i et tidligere nattklubb lokale i sentrum av Oslo. SubChurch ble dannet av en liten 

gruppe ungdommer med stor interesse for musikk, spesielt rock, og musikken har hele tiden 

vært sentral både for drift og miljø. Musikk eller musikksmak koblet sammen med kristen tro 

er selve livsgrunnlaget til SubChurch og spiller en stor rolle for rekruttering til fellesskapet og 

ikke minst for økonomien. SubChurch og tilbudene i regi av SubChurch er ikke utelukkende 

et tilbud rettet mot kristne ungdommer. Alle unge og unge voksne som er interessert i 

tilbudene til menigheten er også en målgruppe Musikk interesserte og band kan leie eller låne 

lokalene. SubChurch er delt inn i to ”avdelinger” hvor den ene er selve menigheten hvor det 

religiøse står i fokus og den andre er SubScene hvor musikk og andre kulturelle ytringsformer 

er prioritert. SubScene fungerer mer som et kulturhus og en møteplass for utøvende kunstnere 

hvor musikere er i flertall. Det er et rusfritt kulturhus med konsertlokale, teatergruppe og 

filmklubb.  

I denne oppgaven vil jeg prøve å vise hvordan folk i menigheten vektla at det å føle seg 

hjemme i et fellesskap, da her et kristent fellesskap og hvor viktig det var for dem.  

 SubChurch ble dannet for ca. ti år siden av to kristne musikkinteresserte gutter som ikke 

følte seg hjemme i det kristne miljøet de var oppvokst i. De trakk til seg ungdom som 

opplevde den samme hjemløsheten og dannet en menighet/felleskap basert på demokratiske 

prinsipper og en flat lederstruktur. Denne følelsen av hjemløshet og behovet for tilhørighet og 
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trygghet er noe som kan kjennetegne de fleste ungdomsperioder, og noe av diskusjonen vil 

derfor fokusere på hvordan SubChurchs innhold og form skifter etter hvert som menigheten 

blir større og de som er sentrale personer i menighetens virke, blir eldre. Gullestad beskriver 

det hun kaller ”norske fenomenet” og bruken av ordet trygghet som noe som er knyttet til det 

å ha kontroll over livet, ”å være trygg i sitt eget”. Den personen som er trygg i sitt eget er i 

stand til å kritisk reflektere over- og dermed ha en viss distanse til – de tradisjoner hun står i” 

(Gullestad 2002). Ungdommene i SubChurch tok et valg ved å ”ta kontroll over livet” da de 

ble engasjerte i SubChurch. Jeg vil med empiri vise i denne oppgaven hvordan noen gikk 

gjennom en prosess av kritisk refleksjon til det kristne oppvekstmiljøet de i utgangspunktet 

var en del av. Andre informanter la mer vekt på trivsel og gjenkjennelse av egne interesser 

som et trygghetstegn og ga da uttrykk for at de følte seg hjemme i sin nye menighet.   

Jeg vil også prøve å vise hvordan de uttalte demokratiske idealene som preget menigheten 

blir vanskeligere å overholde, etter hvert som menigheten vokser fra tretti til 130 medlemmer. 

Dessuten diskuterer jeg hvordan et økende budsjett fra ingenting til over en halv million i året 

virker inn på drift og innhold og hvilke konsekvenser dette fører med seg for menighetens 

utvikling.  For å belyse denne utviklingen i menighetens sosiale organisasjon samt 

lederstruktur finner jeg det nyttig å bruke det Victor Turner kaller ”social drama”, sosialt 

drama. Turner tar utgangspunkt i en type brudd mellom medlemmene i en gruppe og deler 

”dramaet inn i fire faser. Han sier at i et sosialt drama er avgrensende aharmoniske eller 

disharmoniske prosesser som oppstår i en konflikt situasjon. 

 

Social dramas, then, are units of aharmonic or disharmonic process, arising in conflict situations 

(Turner 1974).   

 

SubChurch gikk fra å være en menighet organisert som en demokratisk organisasjon og med 

en flat lederstruktur, små økonomiske rammer, men med et stort ideelt engasjement og sterk 
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tro, til å bli en bedrift med mange og relativt høye økonomiske forpliktelser. Det som var 

årsaken til en stor del av denne utviklingen var at menighetens lokaler brant mot slutten av 

mitt feltarbeid og de måtte finne nye. Nye lokaler førte til en kraftig økning i husleien.. Dette 

”bruddet” i menighetens daglige virke førte til en deling av tanker og ideer som, i dette 

tilfellet, de ulike medlemmene i styret hadde om framtiden til SubChurch og hvordan disse 

ideene ytret seg. Turner skriver videre at 

Cultural systems (..) depend not only for their meaning, bur also for their existence upon the 

participation of conscious, volitional human agents and upon men’s continuing and potentially  

changing relations with one another. (Turner 1974:32)  

Turner skiller mellom temporære og atemporære strukturer. Han sier at sosialt drama og all 

sosiale tiltak, representerer sekvenser av sosiale hendelser og som hvis man ser dem i 

etterkant, kan sies å ha en struktur, 

”Such temporal structures (..) is organized .primarily through relations in time rather than I 

space (Turner 1974:35). 

Hvis vi kunne stanse den sosiale prosessen slik som man setter en film på pause, for å 

undersøke de stillestående sameksisterende sosiale relasjonene i en gruppe eller et samfunn, 

så ville vi sannsynligvis oppdage at de temporærer strukturene var  

 incomplete, open-ended, unconsummated (Turner 1974:36). 

De atemporære strukturene derimot er modeller for hva mennesker tror de gjør, burde gjøre 

eller har lyst til å gjøre. I stede for å undersøke et stillbilde av sosiale strukturer, altså det bilde 

man får når man setter filmen på pause, så går man inn og ser på hva som foregår i tankene til 

folk, i det ubevisste og de bevisste som ideer de har om for eksempel hvordan ting bør være. 

Turner sier videre at i et sosialt drama så er det, uavhengig av de valg som er tatt om 

framgangsmåter og resultat, så er det ikke bare egen interesse som er utgangspunktet for 

handling, men en hovedvekt er også lagt på lojalitet og forpliktelse. Turner sier videre at alle 

sosiale grupper så finnes det i medlemmene et sett med det han kaller kollektive 
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representasjoner som danner et system eller en struktur som for eksempel en type 

handlingsmønstre. De ulike fasene i et sosialt drama tar utgangspunkt i ulike modeller og 

metaforer som aktøren har i hodet sitt; tankemønstre, ideer og bilder (Turner1974) Ved å 

beskrive utviklingen til SubChurch som et sosialt drama utfra Turners modell vil jeg vise 

hvordan ulike ”brudd” førte til at medlemmene måtte ta et valg, sette seg ned å tenke over hva 

de ville med menigheten. Jeg vil også prøve å vise hvordan de nye ideene og tankene rundt 

menighetens virke etter hvert som de ble internalisert førte med seg og skapte konvensjoner 

som blant annet ble uttrykt gjennom musikk og stil. Medlemmene i SubChurch er nok ikke 

enige med meg når jeg kaller utviklingen etter brannen og bruddet, en diskusjon mellom ”børs 

og katedral” altså mellom bedriften SubChurch og menigheten SubChurch, men at det ble 

synliggjort at de ulike medlemmene og da særlig innad i styret hadde ulike ideer om veien 

videre for menigheten, kommer klart fram.  

Denne oppgaven vil også fokusere på sosial identitet og sosiale prosesser i det kristne 

fellesskapet som er Menigheten SubChurch. Den vil også ta for seg ungdom, kristendom og 

religiøsitet og hvordan praktiseringen av tro problematiseres ved det at mange i SubChurch 

definerer seg vekk fra det de kaller tradisjonelle kristne miljøer, slik det blir beskrevet under i 

Visjon for SubChurch, og med andre ungdomsmiljøer. Motstand mot det de ser på som 

etablerte normer og verdier i andre kristne miljøer fører denne oppgaven mot en diskusjon om 

motkultur/subkultur og menighetens plass i denne sfæren. Jeg vil vise hvordan folk i 

SubChurch bruker lokale1 terminologier som subkultur/kultur, kristen/gladkristen, 

kristen/ikke kristen musikk for å beskrive fenomen som ikke automatisk får plass i allerede 

definerte og etablerte kategorier.  

 I ”Visjon for SubChurch”, står det 

                                                 
1 Om disse terminologiene er lokale i den forstand at de kun brukes av medlemmene I SubChurch har jeg ikke 
belegg for å si noe om, men at folk i SubChurch har en egen oppfatning knyttet til begrepene kommer klart frem.  
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Med subkultur mener vi ulike miljøer innenfor musikk, teater, film, billedkunst ets. De fleste 

som befinner seg innenfor subkultur miljøene glir ikke nødvendigvis like lett inn i tradisjonelle 

menighetsmiljøer. Derfor trengs SubChurch. Vi vil være en menighet som setter kreativiteten 

høyt. Vi tror Gud er den mest kreative i universet nettopp fordi han har skap kreativiteten. Vi 

ønsker å bruke all type musikk, kunst, teater, film og lignende for å tilbe ham, formidle ham 

og rett og slett bare glede oss over hans skaperverk (Utdrag fra Visjon for SubChurch). 

 

 Som en videreføring av diskusjonen om identitet vil denne oppgaven også prøve å vise 

hvordan medlemmene i SubChurch driver en form for kulturell forhandling som gir seg 

uttrykk i spesielt musikk og stil for finne en sosial plattform som både de og andre kan 

identifisere dem med. Etter hvert vil jeg også prøve å vise hvordan opposisjonen til 

tradisjonelle kristne miljøer blir et mønster som utvikles til etablerte konvensjoner i 

SubChurch miljøet.  Dette bringer meg inn i en diskusjon om subkultur, men først vil jeg si 

litt om hva medlemmene i SubChurch la i uttrykket subkultur. For Are, en av lederne i 

menigheten var subkultur kulturelle ytringer som ikke var institusjonalisert, men for ham og 

andre i menigheten var det også noe mer. De fleste menighetsmiljøer i Norge som Are og 

andre jeg snakket med, kjente til, hadde ikke satt kunst og kultur i fokus slik som SubChurch. 

  

Vi henveder oss til ungdom og spesielt musikk interessert ungdom for å gi dem et tilbud. Du 

kan fint digge og spille black metal og samtidig være kristen, men hos oss synes vi det er 

supert at de gjør det.  

 

Diskusjonen om SubChurchs utvikling både i forhold til aktiviteter og drift, form og  

Lederstil er dels basert på medlemmenes egne historier, men også på informasjon fra styret 

om medlemstall samt økonomiske dokumenter, spørreundersøkelse blant medlemmene gjort i 

SubChurchs regi og fra nettsidene deres, samt blogger skrevet av medlemmene i SubChurch. 
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SubChurchs historie er i år ti år gammel. Menigheten startet sitt virke i 1996 og definerte seg 

selv som en menighet i 1997. Mitt feltarbeid fant sted våren og sommeren 2004 og jeg har 

hatt mulighet til å følge miljøets utvikling fram til i dag 2007.    

 

SUBCHURCH EN SUBKULTUR? 
  

Subkultur har tidligere blitt definert som ”arbeiderklasseungdom som heroisk gjør 

motstand mot undertrykking gjennom semiotisk gerilja krigføring” (Muggelton 2003). 

Fenomenet eller begrepet oppsto på 70-tallet med punkens opposisjon mot det politiske 

Storbritannia, samt mot middelklassen og dens verdier.  En vanlig tilnærminn til begrepet 

subkultur innebærer at må det eksistere en form for politisk protest mot en eller flere former 

for strukturell undertrykkelse. Denne protesten burde være radikal i form, altså være synlig, 

på den ene eller den andre måten. I England og senere i andre deler av Europa deriblant Norge 

førte økonomisk krise til at en del ungdom også protesterte inn i 80-tallet mot arbeidsløshet og 

mangel på boliger. I dette perspektivet kan subkultur defineres som en klasseprotest.  Den 

arbeidsløse arbeiderklasse ungdommen på 70 og 80 tallet protesterte ikke bare mot regjering, 

men også mot de normer og verdier som lå til grunn for både arbeiderklassen og 

middelklassen. Der hvor arbeiderne demonstrerte i tog og gjennom streik, demonstrerte den 

arbeidsløse ungdommen med hus okkupasjon og protester, ofte voldelige sådanne (Krogstad 

1985). Hvis man ser på subkulturell teori som en teoretisk-politisk ramme for å kategorisere 

radikal kulturell aktivitet, må man også anta at kun de som tilhørere den bestemte gruppen,  

f. eks. arbeidsløs arbeiderklasse ungdom, ville omfavne de ulike former for stil, klær musikk, 

oppførsel som er merkelappen for den type aktivitet (Brown 2003). Brown sier videre at det 

har vært en tendens til å tenke at så snart ”stilen” blir et markeds aktivum, en trendvare og 

solgt til andre ungdomsgrupper så mister aktiviteten sin radikale form og blir mainstream. Det 



 12

er kun når stilen til gruppen det handler om er ”ren” og ubesmittet av media, markedet eller 

andre at man kan kalle stilen for radikal og gruppen for en subkultur.  

 

This assumes among other things that youth have an oppressive relationship to the cultural 

commodity “market”, just as they do to other institutions of “social control”. At the same time 

we are asked to believe that the “youth culture industry” is parasitic on sub cultural stylization, 

in wanting to exploit it, once the process of “moral panic” has passed to an “incorporation 

phase”. This exploitation involves selling radical stylization as “novel” style to the rest of 

working class youth, but emptied of its class-articulated meanings (Brown 2003:210). 

 

Slik jeg forstår Brown så sier han at medlemskap i en subkultur er ikke definert av klasse, 

men gjennom subkulturell identifikasjon med praktiseringen av stil. Han sier at 

 It’s in my argument that youth commodity stylization is much more widespread than 

subcultural theory makes it out to be, and that there are as many subcultural styles as there are markets 

to distinguish them (Brown 2003: 210).  

 Sarah Thornton skriver i sin bok ”Club Culture” at subkulturer definerer og 

identifiserer seg vekk fra det hun kaller mainstream.  Når en subkultur blir kommersialisert 

eller mainstream så blir det vanliggjorte en markør på hva som ikke er autentisk. For å 

opprettholde det autentiske så foregår det en konstant overvåking av grensene mellom det 

mainstream/ ikke autentiske og kommersialiserte, mens det hele tiden foregår en 

klassifiserings og reklassifiserings prosess av stilarter og ”smaker” som legitime (Thornton, 

1995 ;Weinzierl og Muggleton,  2003). Ifølge CCS modell2så het det tidligere at når en sub- 

kultur blir vanliggjort og kommersialisert og avpolitisert for så å bli mainstream mistet den 

det som kjennetegner en subkultur. Hvis vi holder oss til Thornton kan man si at den 

kulturelle prosessen fortsetter, men i en annen form som kanskje ikke er så synlig for den 

                                                 
2 CCCS er Centre for Contemporary Culural Sudies som holdt til I the University of Birmingham. 
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allmenne befolkningen, men meget synlig for de den aktuelle gruppen definerer seg mot, altså 

andre utvalgte ungdomsgrupper. Som eksempel kan jeg nevne at på 90-tallet ble det mote for 

ungdom å gå med store svarte militær støvler til alt, bukser kjole og skjørt. ”Grunge” band 

som Nirvana, Soundgarden og REM og ”heavy metal” band som Metallica var store og 

”clubbing” var på full fart inn som sosial møteplass. Trendforskere mente at dette var et 

utrykk for protest mot foreldregenerasjonen og da særlig mødres klesstil og til dels musikkstil 

som hadde utviklet seg til å bli nesten identisk med stilen de unge hadde valgt.  I dette 

eksemplet ble stil og musikk et utrykk for å definere seg bort fra noe og mot noe annet.  

Utrykket subkultur har i stor grad blitt erstattet med post-subkultur, men jeg vil her bruke 

subkultur som uttrykk med utgangspunkt i Thorntons tilnærming. 

Navnet SubChurch skulle, i følge medlemmene, symbolisere to ting. Det ene var at de 

så på seg selv som en kirke som skulle representere det de betegner som subkulturelle 

aktiviteter, det andre skulle henvise til ordet suburbia, ettersom SubChurch i en periode lå i en 

forstad til Oslo. I samtaler jeg hadde med medlemmer mente noen at sub også sto for 

undergrunn - altså en undergrunnskirke. Thornton skriver at begrepet undergrunn var noe 

”clubbers” brukte for å beskrive subkulturelle fenomener.  

 

More than fashionable and trendy, “underground” sounds and styles are authentic and pitted 

against the mass-produced and mass-consumed (Thornton 1995:117).  

 

Videre sier hun at ”undergrunn” inneholder eksklusive verdener som har som hovedpoeng å 

nå visse utvalgte grupper.  

 

They delight in parental incomprehension, negative newspapers coverage and that blessing in 

disguise, the BBC ban” (Thornton 1995: 117). 
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 I SubChurch mener jeg å se subkulturelle tendenser i deres måte å praktisere på 

gjennom en felles klesstil eller kleskode, gjennom musikksmak, væremåte og gjennom måten 

de praktiserer sin tro på. Brown mener at det som teller er hvilke kriterier man legger til grunn 

for å definere de ulike sub- kulturelle markedene. Medlemskap er ikke nødvendigvis definert 

av klasse, men gjennom en subkulturell identifisering med praktiseringen av ulike trender, 

altså stil typer (Brown 2003). Trude, et av medlemmene fortalte meg at de i starten kledde seg 

i sort og nesten ikke torde smile fordi de ville eksplisitt distansere fra seg det de kalte 

gladkristne, tradisjonelle kristne verdier og den tradisjonelle, samt gladkristne 

ungdomsmusikken som fulgte med.  Dette viser at begrepet subkultur kan belyse noen av de 

prosessene som blir belyst i denne oppgaven. Spørsmålet blir da ”sub” i forhold til hva? 

  Ungdommen I SubChurch var på søken etter et miljø de kunne føle seg 

hjemme. ”Hjemmet”, der de vokste opp, var de på vei ut av og behovet for noe, et sted, en 

sfære de kunne kalle ”sitt eget” viste seg.  Gullestad bruker ordet” kultur” i den forstand at det 

innebærer all sosial handling som igjen innebærer et meningsaspekt som viderekan betegnes 

som kultur. Hun mener at den kulturelle siden ved sosiale begivenheter er skjult i 

samfunnsvitenskapen og kan derfor kun avdekkes gjennom analyse. Gullestad er opptatt av 

moderne samfunn og karakteriserer modernitet som differensiering av samfunnets roller og 

fora. Ved at, i Norge og til dels i Skandinavia, ble vitenskapen, kunsten, religionen, 

økonomien og politikken skilt ut som egne felt, mistet religionen sin plass som det 

overgripende meningssystemet. Siden det overgripende midtpunktet, altså religionen, ble 

svekket og de andre aspektene ved tilværelsen som nevnt ovenfor ble institusjonaliserte, ble 

familien, slekten, nabolaget, vennskapet på en måte igjen (Gullestad 1989). Folk måtte finne 

sitt eget midtpunkt, sentra å fokusere på og i Norge, er dette midtpunktet hverdagslivet, med 

hjemmet som sentrum. For ungdommen i SubChurch derimot var kristendommen en stor del 

av deres overgripende meningssystem. Utfordringen besto av å kombinere dette med 
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interesser og pasjoner hvor den viktigste var rocke musikk og samtidig være en del av en hip 

ungdomskultur for også å finne et forum hvor alt dette kunne virke sammen, et sted de følte 

seg hjemme og sammen med folk de hadde noe til felles med. Det er denne utfordringen som 

vil bli belyst i denne oppgaven.  

Ungdommen i SubChurch hadde et ønske om å definere seg bort fra det andre 

definerte som kristen ungdom med alt det førte med seg. Berkaak skriver at ”rock er for noen 

en sentral arena for selvforståelse og identifikasjon i samtiden”(Berkaak1993). Jeg tør påstå at 

de fleste musikk trender være seg techno, hip-hop, rap, grunge og country  kan fungere som 

dette. Musikk smak, klesstil, tatoveringer, piercinger, hårfrisyre er alle et utrykk for identitet 

og gruppetilhørighet. SubChurch medlemmenes motstand mot det ”gladkristne”, dels var 

dette uttrykt i klesstil og eksplisitt avstandstaken fra pastellfargede klær, kommer til utrykk i 

den stilen de valgte for seg selv. De ville klart definere seg bort fra noe og mot noe annet og 

brukte stil, smak og symboler for markere denne reisen.  

Hvis vi ser på SubCurch i lys av Thorntons utsagn om at i stedet for å se på kultur 

forskjeller som en motstand mot den styrende makts kulturelle dominans, burde vi heller 

undersøke mikrostrukturer av makt som ligger i kulturell uenighet mellom det vi ser på som 

nære sosiale grupper,3 vil jeg studere flere forhold i SubChurch.   

                                                 
3  popular distinctions are explored as means by which people jockey for social power, as 

discriminations by which players are both assigned social statuses and strive for a sense of self- worth. 

These perspective envisages popular culture as a multi dimensional social space rather than as a flat 

folk culture or as simply the bottom rung on some linear social ladder. Rather than characterizing 

cultural differences as “resistances” to hierarchy or to remote cultural dominations of some ruling 

class, it investigates the microstructure of power entailed in the cultural disagreement and debates that 

go on between more closely associated social groups.(Thornton 1995, 163) 
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Det ene er identifikasjon med andre ungdomsgrupper slik de kommer til uttrykk i 

uttalelser om disse, samt hvordan identifikasjon er viktig i forhold til identitet og sosiale 

relasjoner.  

Den andre er sammenhengen mellom stil; musikk, klær og andre ytre signaler og deres 

søken etter identifikasjon og selvforståelse og vice verca.  

Det tredje forholdet er tro og kristendom og hvilken betydning det å være kristen har 

for medlemmene. Jeg ser også på ønsket om å bli definert som kul mainstream ungdom 

samtidig som det å være kristen er viktig for dem.     

Det fjerde forholdet er hvordan rock i tillegg til tro, fungerte som motivasjon til å 

handle. Jeg vil også prøve å vise hvordan rock påvirket eller var motivator for uttrykket til 

menigheten.  Jeg bruker motivasjon her slik Berkaak bruker uttrykket. Han henter fra Victor 

Turner som hevder  

”at symbolske forløp hele tiden viser tegn til både skisma og kontinuitet, og at struktur 

og antistruktur er to sider av samme sak. Det ene forutsetter det andre. Bak enhver 

historisk og kulturell utvikling er noen som vokser gjennom anti-struktur og 

konserverer gjennom struktur.” Turner sier videre at de modeller for utforming av 

identitet som er innskrevet i kulturelle systemer og lagret i vaner og strukturer, er ikke 

nødvendigvis det samme som motiverer handlinger hos dem som lever innenfor 

systemene (Berkaak 1993, 23, Turner 1974).  

 

Det femte forholdet jeg vil undersøke er den sosiale organiseringen i SubChurch, 

hvordan denne utvikler seg og blant annet med utgangspunkt i Victor Turner og Mary 

Douglas se på hva denne utviklingen har å si for medlemmene og pådriverne i menigheten. 

Forholdene jeg undersøker vil bli behandlet i alle kapitlene ettersom de henger nøye 

sammen, men vil legge mer vekt på det ene eller det andre i ulike kapitler 
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KAPITLENE 
 

I det første kapitlet blir leseren introdusert til feltet som her er SubChurch hvor jeg 

gjorde mitt hovedfeltarbeid første del av 2004. Her beskriver jeg mitt første møte med 

SubChurch og diskuterer metodene jeg brukte for å få innpass og empiri. Jeg forteller kort om 

forløpet til feltarbeidet i SubChurch da den motstanden jeg møtte i mine forsøk på å finne et 

felt å gjære undersøkelser i, er viktig å få frem for å beskrive menighetens syn på åpenhet.  

I kapittel 2 forteller jeg historien til SubChurch slik den ble fortalt meg. Historien til 

menigheten er viktig da det er fra den jeg henter mye av empirien til diskusjonen om 

SubChurch som subkultur. I tillegg vil jeg få frem at den historien jeg vil prøve å fortelle, ikke 

er en historie uten en begynnelse. Historien starter med en reise og befinner seg der hvor den 

er høsten 2007, med en bedrift og et kirkesamfunn med et budsjett på nærmere en million 

kroner. Jeg sier også noe om medlemsmassen til SubChurch og gjengir Visjon for SubChurch 

som fungerer som retningslinjer for menigheten.  

I kapittel 3 beskriver jeg hva som skjer i menigheten SubChurh, menighetens sosiale 

organisasjon og hvordan denne utviklet seg i den perioden jeg gjorde feltarbeidet og 

sommeren 2004 etter brannen. I diskusjonene deler jeg virksomheten inn i tre dimensjoner. 

Denne inndelingen er et verktøy for analyse og belysning av hva som skjer i SubChurch. Jeg 

tar for meg de endringene som skjer SubChurch som organisasjon etter at lokalene de leide 

brant ned og de måtte finne nye.  

I kapittel 4 får vi innblikk i hva kristendommen betyr for medlemmene I SubChurch 

og hvordan de aktivt søker å balansere å være kristen med det å være ”kul” ungdom. Jeg 

diskuterer også hvor vi kan plassere SubChurch i et religiøst landskap. Jeg viser hvordan 
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menigheten praktiserer sin kristendom og diskuterer bakgrunnen for valgene. Jeg ser også 

forholdet religion og identitet og hvordan dette forholdet virker i SubChurch 

I kapittel 5 blir musikk og stil som identitetsskaper diskutert. Jeg viser hvordan stilen 

til medlemmene gikk fra å være et opprør il å bli konvensjon. Jeg ser også på menighetens 

vektlegging av musikk og hvordan musikk i tillegg til religion fungerer som en 

identitetsskaper for medlemmene i menigheten. 

I kapittel 6 kommer en konklusjon. 

I epilogen ser jeg kort på menighetens situasjon i dag, 2007. Jeg gir et lite innblikk i 

utviklingen til SubChurch og ser litt på de endringene som har foregått.    
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1. FELT OG METODE 
 

Da jeg gjorde feltarbeidet vinteren og våren 2004, hadde Sub Church ca. 120 betalende 

medlemmer samt en del besøkende som ikke var betalende medlemmer, til sammen ca. 200 

personer. Lokalene var lokalisert i sentrum av Oslo og besto av 2 etasjer. I 1. etasje var det et 

stort rom med scene og en lang bar bakerst og noen små rom. I 2. etasje var det kontor og 

noen øvingslokaler som ble leid ut til ulike musikkformål, fortrinnsvis band. Foran scenen var 

det mange små bord og klapp stoler. Gudstjenesten, eller lovsangen, som menigheten kaller 

det, startet klokken atten på søndager. Det var salg av alkoholfrie drikker og litt mat i baren. 

Hoveddelen av feltarbeidet foregikk vinteren og våren 2004, men jeg beholdt sporadisk 

kontakt gjennom 2005 og 2006, da jeg ville følge opp en rekke hendelser som fant sted 

sommeren 2004.  

I juni 2004 brant lokalene til menigheten. De måtte da ta en del avgjørelser som fikk 

store konsekvenser for menighetens videre virke. En musikk festival måtte avlyses og de 

måtte finne nye lokaler eller gå tilbake til tiden før etableringen i sentrum hvor de holdt til 

hjemme hos hverandre. Selv om jeg i utgangspunktet hadde planlagt å avslutte feltarbeidet i 

august holdt jeg fortsatt kontakten med mine hovedinformanter for å få innblikk i hvordan de 

taklet utfordringene som lå i de konsekvensene brannen førte med seg.  

 

 NOEN REFLEKSJONER RUNDT FELT OG METODE  
                                     

Mitt feltarbeid i SubChurch innebar at jeg kun noen ganger i uken hadde mulighet til å 

drive observasjon og delta.  Jeg deltok i ukentlige samlinger som besto i gudstjeneste hver 

søndag kveld og i en husgruppe annenhver uke. I tillegg fikk jeg delta som observatør på 
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styremøtene samt at jeg hadde regelmessige samtaler med mine hovedinformanter. Jeg deltok 

også på ulike arrangementer som vennekvelder og huskonserter. 

I den forstand at SubChurchs virke finner sted i en urban norsk kontekst, var mitt 

feltarbeid ”et feltarbeid i eget samfunn”. Et studium av en organisasjon eller et ungdomsmiljø 

som dette, innebærer at feltarbeidet vanskelig lar seg avgrense til et sted. I følge 

globaliseringsteoretikere må man ta et oppgjør med den stedsforankrede tilnærmingen til 

kultur spesielt når man studerer vestlige og komplekse samfunn.(Frøystad, 2003). SubChurch 

er en religiøs institusjon situert i et vestlig kompleks samfunn hvis medlemmer og besøkende 

har sitt virke i det samme samfunnet. Frøystad skriver om multilokale feltarbeid og i hvilken 

grad antropologer bør legge stedsfokuset til side for i stedet å bevege seg med informantene. 

Hun referer til George E. Marcus som mener at man bør belyse et tema gjennom feltarbeid på 

flere steder (Frøystad 2003).   

Feltet jeg beveget meg i var i utgangspunktet SubChurchs lokaler i sentrum av Oslo, 

samt hjemme hos de ulike medlemmene av husgruppen jeg tilhørte. Jeg deltok også på 

styremøtene som fant sted hjemme hos en av lederne samt i lokalene til menigheten. Jeg 

deltok også på fester og vennetreff arrangert av en av mine hovedinformanter.                                                 

Festene og vennetreffene hjemme hos henne var ikke organisert av kirken, men siden nesten 

samtlige deltakerne av disse var kristne og hadde et forhold til SubChurch kan man si at i 

dette tilfellet var det forholdene rundt feltarbeidet som definerte metoden og ikke metoden 

som definerte forholdene(Amit,2001). Jeg har også hatt nyttige samtaler med og 

observasjoner av tilfeldige informanter som jeg møtte i lokalene til SubChurch, samt under 

Lovsangen. Amit mener i sin artikkel Constructing the Field at den antropologiske fokuset på 

steder (fields) kan virke begrensende for analysen og at enkelte problemstillinger belyses best 

gjennom flyktige møter med informanter man bare treffer en gang (Frøystad 2003, Amit 

2001).                                                                                
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Det diskuteres i faget om kravet til holisme blir etterfulgt i den type feltarbeid som jeg 

har gått inn i. Det diskuteres også om antropologen får nok data til å kunne trekke noen som 

helst form for konklusjon når feltarbeidet er fragmentarisk og intervjubasert og når 

antropologen ikke daglig over en lang periode tar del i den sosiale settingen hun studerer 

(Beyer Broch 2002). I tilfellet SubChurch hadde jeg ikke noe valg, da det å få innpass som 

forskerstudent i kristne organisasjoner ikke er lett for en som ikke tilhører det kristne 

fellesskapet. Den første måneden av mitt feltarbeid gikk med til nettopp det å få innpass, 

tillatelse til å forske i en menighet. Da jeg fikk innpass, måtte jeg gjennom en del samtaler, 

intervjuer med ulike ledende personer i menigheten før de var villige til å ”slippe meg løs” i 

SubChurchs sosiale sfære. Videre skriver Beyer Broch at feltarbeid som metode betinger at 

den deltakende observatøren kan følge sine informanter på en rekke forskjellige arenaer og i 

ulike kontekster over tid (Beyer Broch 2002). Problemet her er i hvor stor grad informantene 

er villige til å dele store deler av sitt liv med en forsker. I dette tilfellet var det en av mine 

informanter som var villig til å la meg delta på uformelle sammenkomster i sin leilighet som 

hun delte med fire andre jenter som også var medlemmer i SubChurch. Denne informanten er 

i det følgende kalt Trude. 

 

 SLIPP MEG INN- INNPASS I SUBCHURCH  
 

       Da jeg satte meg på bussen for å dra til samlingslokalet, husgrupper eller andre 

arrangementer følte jeg at jeg reiste inn i et fremmed, ukjent land eller område hvor 

menneskene snakket et språk jeg kjente ordene til, men ikke helt ut forsto. Første gangen jeg 

deltok i en gudstjeneste i SubChurch var jeg nervøs og engstelig for eventuelle reaksjoner på 

min rolle som forskerstudent og for at alle rundt meg skulle ”se” at jeg var en inntrenger, en 

bedrager som ikke hadde noe der å gjøre. Disse følelsene hadde utgangspunkt i den 
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mistenksomheten jeg møtte fra ulike menigheter i den tidlige fasen av mitt feltarbeid. I mine 

forsøk på å få innpass som en ikke kristen forsker i en menighet, ble jeg ofte møtt med 

mistenksomhet. Mange jeg snakket med var redde for at jeg skulle ”ta dem”, skrive noe 

negativt, ”avsløre dem”. Denne mistenksomheten ble ofte avløst av et forsøk på å omvende 

meg. Jeg ble invitert til gudstjenester og til å søke om medlemskap i menighetene. Da jeg sto 

fast på mitt forskerstudent- oppdrag og ikke lot meg omvende, ble mine forespørsler avvist.   

Jeg fikk innpass i SubChurch gjennom et familiemedlem av noen bekjente. Jeg hadde en 

lang samtale med min bekjent om hennes oppvekst i bedehusmiljøet på Sør-Vestlandet da hun 

foreslo SubChurch som mulig felt for min oppgave. Mitt første møte med et medlem av 

menigheten foregikk på en kafé i Oslo. Jeg la frem min problemstilling og hun fortale meg om 

SubChurch og hennes eget arbeid i menigheten. Jeg fortalte også om mine forsøk på å få 

innpass i andre menigheter, om avslagene og mitt møte med redselen om å bli avslørt, ”tatt”, 

som klart kom frem i samtalene med disse menighetene. Denne redselen for å bli tatt, som de 

andre menighetene utrykte, opplevde jeg som noe av det avgjørende for å få innpass i 

SubChurch. Både min informant og senere lederne i SubChurch, som også ble mine 

informanter, reagerte på dette og det virket som de ville bevise både for meg og andre at det 

kristne frikirke miljøet ikke har noe å skjule. Daværende fungerende leder i SubChurch er 

også medlem av en av de menighetene jeg fikk avslag fra. 

Det var viktig for min informant og lederne i SubChurch å vite hvem jeg er og hva jeg står 

for før de var villige til å dele sine tanker, ideer, holdninger og betraktninger med meg. For at 

jeg skulle få innpass i det de kalte husgrupper (bibelstudier) og for at de i det hele tatt ville 

snakke med meg, måtte jeg gjennom intervjuer hvor min hensikt med studiet av menigheten 

ble diskutert. Jeg ble også stilt mange personlige spørsmål om tro, menneskesyn og ideologi. 

Det at jeg ikke er kristen virket som et problem for dem da vi hadde ulike referansepunkter. 

Vi snakket også om mine etiske forpliktelser i forhold til anonymisering av både personer og 
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menighet. Styret i SubChurch ble etter hvert enige om at de ikke ønsket at menigheten skulle 

anonymiseres da de mente at studiet i det store og hele ville gagne dem, men at jeg skulle 

prøve å anonymisere personene ved å gi de andre navn, samt at SubChurch også vil få lese 

den ferdige teksten. 

Dikotomiene dem-oss og oss-dem gjennomsyret hele denne perioden av mitt 

feltarbeid. Det at jeg som person måtte bevise meg verdig nok til å få innpass var også 

interessant fra mitt ståsted, da det var en sammenblanding av mine roller som privatperson og 

student. Det kan virke som det var vanskelig for dem jeg snakket med å skille disse rollene fra 

hverandre. En mulig forklaring på dette er at mine informanter selv ikke lagde skiller mellom 

Trude og Håkon som kristne og Trude og Håkon som studenter, eller som musiker og 

ungdomsarbeider. I samtalene med informantene kom det klart fram at de ikke så på det å 

være kristen som en rolle, men en tilstand, noe de er og lever etter og for. Kristenheten er 

inkorporert i dem, de er oppvokst med den og i den. Det å være kristen er ikke en rolle du 

hopper inn og ut av i motsetning til min studerende rolle/ mine bifokale briller som jeg tar på 

meg når jeg går ut i felten. Medlemmenes tro på Gud og Jesus er sterk, konstant og 

internalisert til de grader at de synes synd på tvilere og ikke kristne, og de har et sterkt behov 

for å plassere ”dem”. De hadde også behov for å plassere meg, finne ut hvem jeg var i tillegg 

til det de visste om meg, en ikke kristen student på feltarbeid. Det ble til noe jeg vil kalle ”en 

handel” med åpenhet og ganske personlige avsløringer. For at de skulle åpne seg for meg, 

måtte jeg åpne meg for dem. Dette førte til en balansegang hvor jeg skulle samtale om 

personlige ting og allikevel opprettholde den analytiske distansen. 

Alle jeg snakket med i SubChurch miljøet, bortsett fra en jente, var oppvokst i et kristent 

miljø. Noen hadde bakgrunn i Filadelfia menigheten og andre pinse menigheter, andre fra 

bedehusmiljøet, mens andre igjen hadde bakgrunn fra Statskirken. Felles for alle var at de 

hadde hatt en oppvekst preget av kristen praksis, kristne moralnormer, kristne studier og tro. 
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I mine samtaler og graving om historien til SubChurch, snakket jeg med Andreas, Are og 

Viktor som var med fra begynnelsen av og med Trude som kom med litt senere. Jeg hadde 

også samtaler med andre medlemmer og alle disse foregikk i en uformell setting, enten i 

husgruppene eller i møtelokalene. Min første samtale med Are ble avtalt på forhånd, men etter 

hvert ble Are og Viktor, som begge hadde ansvar i menigheten to meget viktige kilder og 

diskusjonspartnere.      

Husgruppene er små fora med ca. 5 personer i hver gruppe. Her fikk den enkelte  en 

mer personlig oppfølging. Tanken bak husgruppene er at medlemmene gir hverandre åndelig 

veiledning, diskutere bibelen, troen, fortelle om hvordan de har det, om noe de synes er 

vanskelig eller om noe som er bra. Deltakerne ber for hverandre og man kan selv komme med 

det de ønsker å bli bedt for. Mens jeg i søndagsmøtene hadde uformelle samtaler som 

hovedmetode og observasjon, ble metoden i cellegruppene mer deltakende. Gruppen ville selv 

at jeg skulle delta på lik linje med dem selv. Jeg fikk lov til å bruke opptaker og tok opp de 

fleste samtalene på bånd. Det fungerte bedre enn jeg hadde håpet på. De fleste, inkludert meg 

selv glemte helt opptakeren etter noen minutter. I husgruppene sto samtalen og bønnen i 

fokus, samt det å være der for hverandre ved behov.  

Et av de største dilemmaene jeg sto overfor var at de fleste jeg snakket med i 

menigheten hadde eller var i ferd med å ta det vi i Norge kaller høyere utdanning. ”Hva 

skriver du nå, eller hva mener du om dette og leste du i avisen om det og det, var gjengangere 

i uformelle samtaler. Når jeg i husgruppemøtene gikk på toalettet og lot skriveblokka ligge 

igjen på bordet kunne jeg bli møtt med ”du har skrevet navnet mitt galt eller dette har jeg da 

aldri sagt. Du har misforstått meg”. Et slikt eksempel er en samtale jeg hadde med Trude, 

Håkon og Henriette om subkultur.  

Vi er jo en subkultur da, sa Trude. Ja, fordi vi er unge og liker musikk, kommenterer 

Henriette. 

Gjør det dere til en subkultur, spurte jeg. 
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Ja fordi vi protesterer liksom. I de menighetene jeg har vært så er det helt greit å like alle 

former for musikk, men vi spilte ikke de i menighetssammenheng, fortsetter Henriette.  

Kanskje dere er en motkultur da, sa jeg. 

Nei, det er vi ikke, sa Trude bestemt.  

Vi er kanskje ikke en subkultur i ordets rette forstand, men det føles nok litt sånn for oss, sa 

Håkon.  

Som nevnt i introduksjonen så har medlemmene i SubChurch en noe annen forståelse av 

begrepet subkultur enn jeg. Det er viktig å poengtere at når jeg snakker om subkultur så er det 

den antropologiske tilnærmingen til fenomenet jeg snakker om og ikke SubChurchs 

tilnærming. SubChurchs definisjon av subkultur er interessant siden det er de som har laget 

den og forholder seg til den.  Den sier en del om menighetens synspunkt på seg selv i forhold 

til andre kristne institusjoner og kanskje også i forholde til andre kulturinstitusjoner og 

ungdomsgrupper. Den først og siste vil jeg komme tilbake til.   

 En stor del av empirien i denne oppgaven er basert på mange diskusjoner. Spørsmålet 

er i hvilken grad ble disse diskusjonene styrt av meg. Fordelene med en slik situasjon er at 

eventuelle misforståelser kan bli luket ut. Uansett så har jeg klart definert hva som er mine 

omskrivninger og hva som er direkte sitater.  

 

 

GUDSTJENESTE, LOVSANG OG MØTE 
 

Sub Churchs lokaler vinteren 2004 ligger i sentrum av byen i en gammel leiegård. 

Dette er mitt første møte med SubChurch, medlemmene og min første gudstjeneste i en 

frikirke menighet, og jeg er meget spent. Inngangsdøren er slitt og inngangen virker anonym. 

Vi går inn og kommer inn i en liten gang med en trapp. Rett frem ligger en større gang med 

inngangen til salen der samlingene, konsertene og Gudstjenestene foregår. Trude tar meg med 
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gjennom en mørk gang som trenger sårt til oppussing. Vi går så videre gjennom en trang 

passasje før vi kommer til et lite rom som ser slitt ut, men som er møblert med relativt rene 

møbler. Det er fire personer i rommet. Alle hilser vennlig og Trude introduserer meg og 

forteller at jeg er en antropolog som hun hjelper med en oppgave. Gruppen fortsetter å 

diskutere. Det tar en stund før jeg forstår at de diskuterer sjelesørging og forbønn. De fem 

personene i rommet, fire kvinner, inkludert Trude og en mann, varierer i alder. En av 

kvinnene er en del eldre enn de andre, i slutten av førtiårene og fremstår som en ledende 

person i diskusjonen. Hun ser godt, er kledd i svart med langt flagrende hår. En annen kvinne 

som er gravid ligner veldig på den eldre kvinnen og jeg forstår at det er mor og datter. 

Datteren er også kledd i sort. Mannen er en ung gutt i olabukser og fillete genser og halvlangt 

krøllete hår. Trude har på seg et asurblått skjørt av ull som er litt hullete og en hvit strikket 

jakke. Den siste unge kvinnen har med seg et barn i ettårsalderen. Hun er kledd likt de andre 

med olabukser og genser i mørke farger, men hennes klær er i mye bedre stand enn de andres. 

De tilbyr meg kaffe og hjemmebakt kake. Jeg sier ja-takk til kaffe. Mens vi sitter der kommer 

tre jenter inn i rommet. Jeg får vite at de skal be før gudstjenesten starter. De som vil er 

velkomne til å gjøre dette, men tiltaket er satt i gang ganske nylig forteller de. Vi forlater 

rommet og går inne i salen hvor gudstjenesten skal holdes.  

Salen er stor, malt mørke grå, men en stor scene i den ene enden og en lang bar i den 

andre. Det er en del søyler i rommet for støtte og spredt rundt om på gulvet er små bord og 

stoler. Det ser ut som et konsert lokale eller et diskotek. På scenen er det en gruppe unge 

mennesker som øver. Det er tre som spiller gitar to akustiske og en elektrisk og en spiller 

bass. Det er en del dekorasjoner i rommet av blomster, girlander og siv. Jeg får vite at disse 

henger igjen fra dagen i forveien da to av medlemmene giftet seg der.  Trude og jeg setter oss 

ned for å prate litt. Mens vi sitter der kommer det en del folk bort til oss for å diskutere 

vasking av lokalet. Av samtalen forstår jeg at det har vært noe slurv når det gjelder renhold og 
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at de derfor har opprettet flere vaskegrupper enn tidligere. Musikerne på scenen fortsetter å 

øve selv om rommet sakte fylles med mennesker. Til slutt avslutter musikerne øvelsen og salg 

av alkoholfrie drikker og hjemmelagde bakervarer starter i baren. Trude forteller at det er 

frivillig å bake til Gudstjenestene og at tilbudet av bakervarer derfor varierer noe. Hun 

forteller videre at det som regel er de samme medlemmene som baker og at pengene fra salget 

går til SubChurch. Rommet fortsetter å fylles og til slutt er det mellom 100 og 150 mennesker 

til stede. Det er mange ulike folk, men alle er uformelt kledd og de fleste i olabukser.  

Bandet tar plass på scenen. Sangeren er en kvinne kledd i en vintage kjole fra 60-

tallet.4  De begynner å spille. Menigheten blir stille og begynner å svaie til musikken. 

Musikken er rolig rock, sunget på engelsk med et kristent innhold. Når sangen slutter tar en av 

lederne, Andreas plass på scenen. Han ønsker nye deltakere og besøkende velkommen og 

kommer med noen praktiske opplysninger vedrørende å ta vare på lokalet.  Han informerer 

om husgruppene og ber folk ta kontakt med Trude hvis de vil delta. Han informerer også om 

forbønn og sjelesørging og forteller hvem de kan henvende seg til hvis noen ønsker dette 

tilbudet. Gruppen jeg traff tidligere i det lille rommet sitter langs veggen til høyre og nikker 

med hodet.  

En annen leder, Are tar plass på scenen og snakker om tilfeldigheter og hva 

tilfeldigheter kan symbolisere. Han stiller spørsmål om det finnes tilfeldigheter og 

konkluderer med at alt er Guds vilje. Selve prekenen har form av en samtale med 

forsamlingen. Prester i den norske kirken har en tendens til å synge litt når de preker, i den 

forstand at stemmen hever og senker på en annen måte enn i en vanlig samtale. Dette gjør 

ikke Are. Han snakker og forsnakker seg. Korrigerer seg selv. Han ler litt og forsamlingen ler 

tilbake. Når han er ferdig spiller bandet. Igjen er det rock med kristent innhold. Trommene 

virker aggressive, harde og stakkato og noen i forsamlingen slår takten med enten armen eller 

                                                 
4 En vintage kjole er en original 60-talls modell i meget god stand. 
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benet. Her og der strekkes en hånd i været og kropper begynner å svaie. Etter hvert bygger jeg 

opp forventninger om et utbrudd. Musikken skaper en energi i rommet som skulle tilsi at 

forsamlingen ville bryte ut i en eller annen form for kroppslige bevegelser. Dette skjer ikke. 

Senere i Gudstjenesten under lovsangen observerer jeg tungetale fra noen rundt meg, men det 

store kroppslige utbruddet i form av dans på stedet, store bevegelser og knefall uteblir. 

Neste taler tar for seg et bibelsted. Hun er ikke en av lederne, men et medlem. Trude 

forteller meg at alle som vil kan melde seg til å tale i gudstjenestene. Styret eller lederne spør 

noen de har valgt ut om de har lyst til å tale og da som regel med utgangspunkt i et bibelsted. I 

tillegg er det fritt frem for alle som er til stede å si noe hvis de har et budskap de vil dele med 

resten av menigheten. Taleren denne gangen er Åsne som også er sanger i det Trude kaller 

husbandet. Åsne synger ikke i dag da det er et annet band som spiller. Noen av medlemmene 

er med i ett band og andre i mange band. For å være sikre på at de alltid har et band til å spille 

på Gudstjenestene har de dannet et husband som består av fire medlemmer. Taleren leser fra 

bibelstedet og analyserer innholdet. Hun sammenlikner innholdet med hendelser og forhold i 

dagens samfunn og prøver å trekke linjer. Hun snakker om drømmer og hva drømmer kan 

egentlig kan bety. Er de et tegn fra Gud? Hun snakker om den ene personen vi legger merke 

til på bussen. Kanskje denne personen trengte et smil, et nikk. Det at vi/hun legger merke til 

personen kan være et tegn fra Gud på at denne personen trenger noe. Så går hun videre til å 

snakke om følelser. Hvordan følelser kan være et tegn fra Gud til å handle. Symbolisme er 

viktig. Alt vi gjør, ser, opplever og føler symboliserer noe, et tegn fra Gud. Hun snakker om 

hva ordene i bibelstedet betyr for dem i dagens samfunn og prøver å finne symbolbetydninger 

som forsamlingen kan ta med seg.  

Mellom hver taler er det musikk, opptil flere innslag. Dette kaller Trude for lovsang, 

hvor man synger til ære for Gud og Jesus. Nå begynner musikken å bli suggererende i den 

forstand at et partitur ( om man kan kalle det partitur i rock) gjentas flere ganger. 
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 Forsamlingen er fremdeles tilbakeholdende i bevegelsene sine og det er nå ser jeg tilfeller av 

tungetale. De jeg observerte sto, noen med hendene i været og pratet og svaiet. Det var også 

noen som gråt. Kroppsspråket deres var mer innadvendt, ofte med hendene i kors over brystet 

eller dypt begravd i lommene. 

 Neste taler er en fra forsamlingen. Hun meldte seg som taler i løpet av Gudstjenesten. 

Hun snakket om en drøm hun hadde hatt om rød farge og blod og hvordan hun tolket dette. 

Hun snakket om Jesus og at alle måtte åpne hjertene sine for ham. Det hun sa kom litt i hulter 

og bulter og det var ikke alltid lett å finne tråden i det hun sa. Hun hadde jevnlige 

lovprisninger i løpet av talen som menigheten svarte på. Lovprisninger som ” ..og Jesus sa 

kom inn i mitt hjerte, lovet være herren”, og menigheten svarte, ” lovet være herren” . Ofte 

svarte menigheten med et ”Amen ” på lovprisningen.  

Gudstjenesten avslutter med en lang musikk sekvens hvor musikerne og vokalisten 

”tar den helt ut”, min beskrivelse. Bandet improviserer over variasjoner av samme låta eller 

partituret og vokalisten sitter på kne noen ganger bøyd fremover og andre ganger med den ene 

hånden samt blikket vent oppover. De fleste i forsamlingen står med hendene i været og vaier 

fra side til side i takt med musikken og synger med:  

Deep in my heart    Deep in my heart  

There’s a song for Jesus   There’s a praise for Jesus 

Deep in my heart    Deep in my heart 

There’s a song for him   There’s a praise for him 

 

 

Sing a new song 

Sing a song for Jesus 

Sing a new song 
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Sing a song for him 

 

Halleluja, Halleluja 

Halleluja, Halleluja 

 

Denne lovsangen er roligere enn de tidligere spilte og med gjentakelsen av det samme 

partituret og teksten blir det også noe suggererende ved denne. Da musikken avslutter 

kommer lederen igjen opp på scenen og takker for denne gang.  
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2. SUB CHURCH: REISEN MOT EN DRØM 

 
 

SubChurch ble startet av og består av mennesker som er en del av de omtalte 

subkultur miljøene. Vi ønsker å være et lys der hvor vi er i miljøer vi ville gått i uansett 

hvilken tro vi hadde hatt eller ikke hatt, og derfor er vår målgruppe et helt naturlig valg. 

(Visjon for SubChurch) 

 

I dette kapittelet vil jeg skissere den utviklingen Sub Church har vært igjennom og som 

fremdeles pågår. Vi kan si at historien her er en lang utviklingssyklus fundert i to unge gutters 

drøm og motivasjon om et sted å føle tilhørighet til. Reisen starter i 1997 og har mange 

ankomsthavner før den når et lokale med stor konsertscene og kafé samt en menighet med 

husgrupper og kontakter og forgreininger inn i både kulturelle og kristne miljøer i Oslo og 

resten av landet, hvilket var situasjonen og tilholdsstedet mot slutten av mitt feltarbeid  

 

DRØMMEN OM ET STED Å VÆRE 

Historien til Sub Church er en reise gjennom flere lokaliteter og preget av en gruppe 

ungdommers søken og higen etter en tilhørighet i et kristent miljø, et kristent fellesskap som 

var noe ganske annet en det kristne fellesskapet deres foreldre hadde tilhørt og som de var 

oppvokst i. Det er også en historie om rock og rockekultur og forsøket på å forene disse to 

sfærene for å skape et meningsfylt felleskap, hvor man kan ”dyrke” både rock og Jesus. 

Historien startet 1997 da Andreas og en kamerat dro til Nederland, i regi av en kristen 
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organisasjon som heter Ungdom i Oppdrag5 og gikk om bord i båten Steiger som huset et 

kristent pønkermiljø. Guttene ble meget inspirert av det de opplevde på Steiger. Andreas 

beskriver det; som et teater i svarte klær fordi alle var kledd i svart og det ble spilt mye 

musikk også rock under lovsangen. Musikk miljøet om bord på Steiger trakk også til seg en 

del rockere.                                                                                                                                    

Etter Amsterdam besøket og opplevelsene i det kristne pønkermiljøet der, tok initiativtakerne 

til Sub Church i 1997, kontakt med Rockout-church, heretter kalt RC, i København. Ideen var 

å starte en søsterorganisasjon i Norge, en stor bibelgruppe der medlemmene var kristne som 

ikke lenger hadde tilhørighet i andre menigheter. De fikk med seg en liten gruppe kristen-

rockere som Andreas kalte det, som kalte seg Disciple Punk.  Som Viktor uttrykte det 

”Drømmen var å samle kristen ungdom, som ikke fant seg til rette i tradisjonelle miljøer, i 

tillegg til å ha en felles interesse for musikk som de mente tradisjonelt hørte hjemme langt 

utenfor menighetslokalene.” Mange jeg snakket med brukte betegnelsen ”gladkristen musikk” 

på den musikken som tradisjonelt hørte hjemme i menighetslokalene, samt salmer. Viktig å 

merke seg at de her refererer til det de opplever som det tradisjonelle i Norge. Jeg kommer 

tilbake til musikken i et eget kapittel om musikk.  

For å kunne dyrke den felles musikkinteressen var de avhengige av lokaler, noe som er 

vanskelig uten former for finansiering. De leide til slutt et lite trangt lokale på Majorstua i 

Oslo. Menigheten6 har hele tiden vært lojale mot andre kirkemiljøer, både statskirken og 

frikirke menigheter og ikke prøvd å ”fiske” medlemmer fra disse. Dette kommer jeg mer 

tilbake til i kapittelet om organisering og innhold. Det ble det besluttet å møtes annenhver 

                                                 
5 Ungdom i Oppdrag, eller Youth With a Mission (YWAM) består av mennesker fra mange nasjoner og ulike 
kirkesamfunn som sammen danner en internasjonal evangelisering og misjonsbevegelse. YWAM har ca. 16000 
personer i heltidsengasjemen,t uten betaling, fordelt over 180 ulike nasjoner og 800 lokaliteter.Deltakerne får 
kost og losji i det landet de misjonerer i. Målet er å bringe budskapet om frelse gjennom Jesus, samt omvendelse 
og trening i å bringe budskapet videre. ( Hjemmesiden til YWAM/UiO ) Mange i Sub Church har vært ute med 
Ungdom i Oppdrag.   
6 I følge ordnett.no er definisjonen av en menighet blant annet som folk samlet til gudstjeneste: og (lokalt) 
kristensamfunn. 
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søndag til bønn, lovsang, bibelstudier og diskusjon og gudstjeneste om kvelden slik at de som 

tilhørte andre menigheter kunne delta i gudstjeneste der om formiddagen. På denne tiden var 

det ca. tretti personer til stede på møtene. Menigheten hadde i startfasen fått med seg den 

amerikanske lederen av den danske RC over til Norge for å lede dem. Etter seks måneder så 

de seg nødt til å sparke den amerikanske lederen da han fremsto som ”sektisk”. Mine 

informanter definerer ”sektisk” som kristne grupperinger med en sterk leder som lager lover 

og regler for sine tilhengerer. Denne lederen ville selv kalles ”apostel” og i noen grad bli 

tilbedt av medlemmene. Jeg ble fortalt at ”apostelen” ville de skulle bøye hodet når de traff 

ham.  Jeg ble også fortalt at denne lederen i RC i Danmark utøvet det de kalte ”stålkontroll” 

over medlemmene samt at han og de andre lederne der så på fysisk avstraffelser som akseptert 

og nødvendig. Menigheten tok sterkt avstand fra den danske praksisen og for å markere at de 

her i Norge sto for noe ganske annet, skiftet navn, til Renseriet. Jeg undret på hvorfor den 

danske avdelingen fant seg i å bli ledet på en slik autoritær måte og ble fortalt at medlemmene 

av RC Danmark i hovedsak besto av nyfrelste, mens de i Norge hadde vært kristne hele livet. 

De brukte dette som en forklaring på at de selv var mer kritiske til at en leder påberoper seg 

makt.  

Alle jeg snakket med i menigheten tok sterk avstand fra sektisme og kristne sekter. 

Det kom fram at de fleste hadde vært innom flere ulike kristen miljøer hvor de ikke følte seg 

hjemme før de fant seg til rette i Sub Church. Noen hadde også vært engasjert i de mer 

sektiske miljøene og hadde blitt, som en utrykte det, skadet for livet.    

I sektiske miljøer så gjør de alt for å ta fra deg egne tanker og meninger. Du skal gjøre det de 

sier at Gud eller Jesus sier at du må gjøre. Man blir på en måte et redskap og det blir du fortalt er 

helt OK. Du er et redskap til bruk for Jesus. Det er å være en sann kristen, mener de. Nekter du, 

blir du straffet. Enten ved at de(de andre i menigheten) later som om du ikke er der, altså ingen 
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snakker med deg eller du kan bli straffet fysisk, ble jeg fortalt. Det er ganske ekkelt å ikke bli sett 

(utdrag fra en samtale med en informant).  

                                                                                                 

Mot slutten av en samtale med Are hvor han ga meg bakgrunnsinformasjon om Sub 

Church, sa jeg lett henslengt at denne historien om bakgrunnen til menigheten burde settes inn 

i de nye hjemmesidene7 til SubChurch, og det gjorde han. Her er et lite utdrag fra denne.  

 Etter et par år i Mariboes gate på Majorstua,  ble Renseriet invitert til Furuset kirke, for 

å hjelpe til med deres ungdomsdiakonale prosjekter mot å få tilgang til gratis møtelokaler 

der. I flyttesjauen ble navnet Renseriet dumpet tilfordel for SubChurch. Navnet skulle 

henspille på målgruppen, subkulturene, samt tilholdsstedet, en drabantby, som på engelsk 

heter suburbia. Møtene ble avholt i kjelleren i kirka, og mange av Subchurch sine medlemmer 

engasjerte seg i ungdomsarbeidet der. Subchurch hadde stabile besøkstall på omtrent tretti 

personer de to årene de holdt til på Furuset, og medlemmene ble i denne perioden svært 

sammensveiset da de jobbet hardt med å skape forme ikke bare en Subchurch identitet, men 

også sin egen identitet og tro. SubChurch ble til på Furuset. Det var der vi utformet hva vi er 

og hva vi står for.   

Mine informanter beskriver denne perioden som en meget forsiktig og langsom 

demokratisk prosess. Det å gå til innkjøp av en CD- spiller til fem hundre kroner tok flere 

ukers forsiktige diskusjoner og meningsytringer. Det var ingen klare ledere av menigheten i 

denne perioden, noe som var et bevisst valg. Opplevelsen med lederen fra RC hadde satt sine 

spor og derfor unngikk de alt som smakte av lederskap. Menigheten hadde hele tiden som mål 

                                                 
7 Mesteparten av informasjonen om menighetens historie er hentet fra samtaler med flere medlemmer av Sub 
Church. De jeg snakket med vektla ulike deler av bakgrunnshistorien som viktige for dem. Jeg har prøvd å få 
med alles innfallsvinkler og vektlegginger, men teksten, bortsett fra utdraget er min gjengivelse av intervjuer og 
samtaler. Man kan diskutere om det er opp til meg som feltarbeider å komme med forslag til de jeg studerer, men 
det bare glapp ut av meg. Jeg trodde ikke jeg ville bli tatt alvorlig.   
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å bli en kristen urban møteplass for byens ungdom. De ville vise at det går fint an å være 

kristen og interessert eller brenne for all type musikk, film og teater, men da med musikk som 

første prioritet blant uttrykksformene. Menighetene definerer disse ulike kulturytringene som 

subkulturer. De sier de ville skape en møteplass for ulike kulturutrykk som er åpne for alle, 

kristne og ikke kristne og de ville inn til sentrum. De fikk etter to år på Furuset tilbud om å 

leie et teaterlokale i sentrum av Oslo til femten tusen kroner i måneden. Kollekten på Furuset 

var omtrent på tusen kroner måneden og de beskriver denne perioden som tung. For å kunne 

leie i sentrum var de avhengige av at de selv spyttet inn penger til husleie. Som Are sa; 

Vi ba mye og ofte i denne perioden og hadde troen på at dette ville gå. Det var et valg i tro. Vi 

kunne bli der vi var i tryggheten det sterke samholdet ga oss eller vi kunne gå videre og samtidig 

risikere å oppløse det vi hittil hadde bygget opp. 

 Etableringen i sentrum, like ved Trefoldighetskirken skjedde gjennom dugnad og 

konsertscene og bar ble bygget. Medlemstallene steg til 70 personer og de leide ut deler av 

lokalet til ulike band.  De fikk også støtte av Oslo kommune til innkjøp av konsertutstyr.  

Behovet for en organisator, daglig leder, vokste i takt med menighetens virke og 

økende medlemstall. Andreas som hadde vært med fra starten, ble ansatt i en liten prosent 

stilling på 28 prosent. Et styre ble dannet og menigheten registrerte seg som en organisasjon 

med inntekter og utgifter. Kollekten er fremdeles en viktig del av økonomien. I 2002 fikk 

menigheten 300.000 i støtte av Oslo kommune. I 2003 glemte de å søke og i 2004 fikk de 

innvilget støtte på 400.000. Medlemskap i SubChurch koster 100 kr. og kollekten som opptas 

etter hver gudstjeneste er frivillig.  ”Vi gir etter lommeboka og helgens pengebruk” sa 

sidemannen min da jeg under en gudstjeneste skrapte sammen småmynter jeg hadde i lomma 

fordi lommeboka lå hjemme. Kollekten og støtten fra kommunen er SubChurchs viktigste 

inntektskilde. Da jeg etter avsluttet feltarbeid kontaktet informantene med hensyn til hvor mye 
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menigheten fikk inn i året, da 2004 i kollekt fikk jeg til svar at beløpet ”matchet” det fra Oslo 

kommune pluss litt til.  

 

HVEM ER MEDLEM I SUBCHURCH  

 

Fra å være en liten gruppe som møttes hjemme hos hverandre vokste de til en 

menighet som i mai 2004 telte 120 betalende medlemmer. I løpet av mitt feltarbeid i 

SubChurch skrev en av mine hovedinformanter, Are, en oppgave om SubChurch. I 

forbindelse med den oppgaven delte han ut ulike spørreskjemaer og foretok en del dybde 

intervjuer. Jeg vil bruke funnene fra spørreskjemaene8 han delte ut for å belyse den kristne 

bakgrunnene til medlemmene i SubChurch, samt de sier noe om hvordan medlemmene har 

det i menigheten. Her gjengir jeg den delen av spørreskjemaet som handler om den kristne 

bakgrunnen til medlemmene. Resten av skjemaet vil bli tatt opp i kapittelet om religiøsitet.   

Spørreskjemaene ble delt ut i forbindelse med en gudstjeneste for, som Are sa, å sikre 

flest mulige svar. Det er ca. 10 prosent flere menn enn kvinner i SubChurch og de fleste 

medlemmene er i aldersgruppen 20 til 30 år. Medlemmene kommer fra ulike kristne miljøer, 

men hovedvekten 32 prosent kommer fra Den Norske kirke (Statskirken) og 26,7 prosent fra 

Pinsevennene. Ellers er alle de kristne trosretningene representert bortsett fra Den lutherske 

frikirke, Frelsesarmeen, Baptistene og samt de som aldri har tilhørt en kristen menighet. 

Geografisk så kommer de fleste medlemmene fra Østlandet, men alle landsdeler er 

representert med færrest medlemmer fra Nord-Norge. 10 prosent av medlemmene kommer fra 

Sverige. 80 prosent av de spurte svarte at de hadde vært kristne hele livet, mens noen få svarte 

at SubChurch hadde vært viktig i deres omvendelse til kristendommen.  

 

                                                 
8 Se appendiks A  
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VISJON FOR SUBCHURCH 
 

Mot slutten av feltarbeidet fikk jeg vite at SubChurch hadde utviklet noen 

retningslinjer for menigheten. Disse retningslinjene som kalles ”Visjon for SubChurch” har 

blitt, ettersom jeg forsto, endret noe etter hvert som menigheten vokste og utviklet seg. Denne 

utgaven av visjonen er fra våren 2005 og er nesten identisk med den gikk fikk sommeren 

2004. Forskjellen er språkbruken. Innholdet er det samme.   

 

VISJON FOR SUBCHURCH 

SubChurch: Sammen bygge menighet for subkulturene. 

Vi ønsker at mennesker skal komme til tro på Jesus Kristus og lære å elske å 

Følge ham. Vi tror at Gud har skapt alle mennesker og at gjennom sin sønn Jesus Kristus 

ønsker å frelse hvert menneske. Vårt mål er å bringe evangeliet inn i subkulturene, der vi 

holder til. 

Sammen bygge menighet... 

Forbilde for menighet finner vi i Apostlenes gjerninger. 2: 41-47. 

Verdier: 

Menighetens to store verdier finner vi i Matteus 22,36-40. Vi skal elske Gud og 

vår neste. 

Tilbedelse: 

Vi tror at vi er kalt til å elske Gud av hele vårt hjerte og av hele vår sjel og av all vår forstand, 

og vår neste som oss selv. Å elske Gud av hele oss er tilbedelse og det er slik vi skal leve 

livene våres. Når vi elsker Gud, og lærer å elske oss selv, kan vi også elske alle rundt oss. 

Fellesskap: 



 38

Vi vil at SubChurch skal preges av et trygt og inkluderende fellesskap, hvor hver enkelt blir 

sett og tatt hånd om. Guds kjærlighet til oss skal føres videre til vår neste. Vi skal bære 

hverandres byrder (Gal. 6,2). Åpenhet og ærlighet skal prege oss både i forkynnelsen og i 

hverdagen. Helbredelse for hele mennesket skjer gjennom forbønn, sjelesorg og trygge og 

åpne vennskap. Husgruppene i SubChurch er et viktig bidrag i denne sammenheng. 

Det frivillige arbeidet står sentralt i SubChurch. Det forventes at hvert enkelt medlem deltar i 

det frivillige arbeidet. Sammen driver vi SubChurch. 

Som menighet står vi i fellesskap med alle andre menigheter som utgjør Jesu Kristi legeme. 

Vi ønsker ikke å stå alene, men å velsigne og støtte andre menigheter. 

Lederskap: 

SubChurch blir ledet av et styre med en hovedleder for styret og SubChurch. Styret er 

SubChurchs åndelige lederskap, med forbilde i urkirkens eldste (Apostlenes gjerninger). 

Styret i SubChurch har det overordnede ansvaret for menighetens ve og vel, både åndelig og 

medmenneskelig. Styret i SubChurch har taushetsplikt. 

Vi er alle forbilder for hverandre, men en leder har et ekstra ansvar som forbilde. Alle som 

skal ha en lederfunksjon f.eks. styremedlem, lovsang, cellegruppe o.l. må leve etter en viss 

standard. 1. Tim 3, 1-13 Først og fremst må den som er leder ha vært kristen i noen år. Ellers 

må en leder leve slik at han eller hun inspirerer og oppmuntrer folk i menigheten til å vokse i 

troen på Jesus og vinne andre for ham. Jesus bøyde seg ned og vasket disiplenes føtter (Joh. 

13,1-15). Den samme tjenende holdning skal prege en leder i SubChurch. Vi skal underordne 

oss hverandre i et tjenende fellesskap. Lederskapet skal ikke være initiativtagere til alt som 

skjer i menigheten. Vi ønsker initiativ fra alle og tilstreber at de blir behandlet seriøst. 
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Tverrkirkelig: 

SubChurch er tverrkirkelig. Det vil si at menigheten har et åpent syn når det gjelder dåp og 

nattverd. Det betyr ikke at dåp og nattverd ikke er viktig, men at man vil ilegge forskjellige 

betydninger. 

Bibelsyn: 

Vi tror at bibelen er Guds ord og den autoritet vi skal leve livene våre etter. Her fortelles det i 

sannhet hvordan mennesket kan bli frelst og vi tror at Den Hellige Ånd taler til oss gjennom 

Guds ord. Som en tverrkirkelig menighet legger vi Lusannepakten som grunn for vår 

teologiske ståsted. 

...for subkulturene. 

Definisjon: 

Med subkulturer mener vi ulike miljøer innefor musikk, teater, film, billedkunst etc. De fleste 

som befinner seg innenfor subkulturmiljøene, glir ikke nødvendigvis like lett inn i 

tradisjonelle menighetsmiljøer. Derfor trengs SubChurch. 

Kreativitet: 

Vi vil være en menighet som setter kreativiteten høyt. Vi tror at Gud er den mest kreative i 

universet nettopp fordi han har skapt kreativiteten. Vi ønsker å bruke all type musikk, kunst, 

teater, film o.l. for å tilbe ham, formidle ham og rett og slett bare glede oss i hans skaperverk. 

Der hvor vi er: 

SubChurch ble startet av og består av mennesker som er en del av de omtalte 

subkulturmiljøene. Vi ønsker å være lys der hvor vi er, i miljøer vi ville gått i uansett hvilken 

tro vi hadde hatt eller ikke hatt, og derfor er vår målgruppe et helt naturlig valg. 

SubScene: 

SubScene er en møteplass for utøvende kunstnere. SubScene er et rusfritt 

kulturhus, med konsertlokale, øvingslokale for band, teatergruppe og filmklubb. 
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Vi ønsker med SubScene å være en positiv faktor i Oslos kulturliv og å tilby byens befolkning 

et sted hvor man kan få utfolde sine kreative sider. SubScene drives av SubChurch. 

 

Visjonen for SubChurch viser at menigheten tidlig hadde tanker om ”lederskap” og 

hvilken type lederskap de ville utvikle. Om den typen lederskap som er beskrevet her tilsier 

en flat lederstruktur blir da spørsmålet. Mine informanter mente det, både de jeg snakket med 

i menigheten og de i styret.  

 

ENDRING I TID OG ROM 
 

Jeg har i dette kapittelet vist hvordan menigheten SubChurch ble til. Starten på reisen 

der ideen ble født og stoppestedet Rockout Church, RC, hvor medlemmene ikke følte seg 

verken hjemme eller var enige i praksisen til lederen da den var for sektisk. Motstanden mot 

det mine informanter betegner som sektisk var med å påvirke hvordan menigheten ble 

organisert. De etablerte det de kaller en flat lederstruktur og ville at menigheten skulle styres 

etter demokratiske prinsipper.  Dette gjenspeiles i Visjon for SubChurch der det står at lederne 

i menigheten skal vise ydmykhet og tjene hverandre og medlemmene. Visjonen sier at lederne 

skal underordne hverandre i et tjenende fellesskap noe som står i motsetning til lederen i RC. 

Vi får vite hvordan menigheten i i oppstartsfasen etter opplevelsen med den danske RC 

lederen, hadde vanskelig for å ta avgjørelser fordi den enkelte ikke ville fremstå som ”sterk” 

eller som en ledertype.  

Historien til menigheten forteller oss at dette endret seg over tid eller som Turner 

beskriver det i, rom. Medlemmene i SubChurch hadde bevisste ideer om hvordan ting ikke 

burde være, som i RC. De hadde bevisste oppfatninger om hva de ikke ville assosieres med, 

slik som det glad kristne miljøet samt ideer om hva de hadde lyst til å gjøre, som å 
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inkorporere den musikken de likte inn i sitt daglige virke. Opplevelsen med RC kombinert 

med ønsket om å danne en menighet de kunne føle seg hjemme i, var med på å utvikle i 

medlemmene ett sett med det Turner kalle kollektive representasjoner, felles ideer og 

tankesett om hva som er riktig og ikke riktig. Disse kollektive representasjonene danner en 

type handlingsmønster (Turner 1974). I SubChurch ble noen av disse handlingsmønstrene til 

konvensjoner om klesstil, de kledde seg i sort, og musikk, som vil bli belyst i de senere 

kapitlene.  Historien til menigheten forteller oss at handlingsmønsteret til menigheten endret 

seg. Etter hvert ble valgt ledere og de ansatte en organisator. I 2004 utdannet to av styrets 

medlemmer seg til pastorer for å kunne ha sitt virke i SubChurh. Det er da riktig å si at de 

kollektive representasjonene utvikler seg eller endrer seg i takt med medlemmenes egne 

bevisste eller ubevisste ideer om hva de har lyst til å gjøre eller burde gjøre. Utgangen i et 

sosialt drama skaper alltid noe nytt, men ikke nødvendigvis i en annen form. I de neste 

kapitlene vil jeg vise hvordan det sosiale dramaet i SubChurch utvikler seg.   
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3. HVA SKJER I SUBCHURCH? ORGANISERING OG 
INNHOLD 
 

I dette kapittelet skal jeg beskrive hvordan Sub Church er organisert, hvordan 

virksomheten blir drevet, hva som skjer både i menighetsarbeidet og i den rent administrative 

delen av virksomheten, og drøfte betydningen dette har for medlemmene. Jeg vil også se på 

hvordan måten å organisere seg på er forankret i et tankesett, en ideologi som utvikler seg i 

takt med hendelser i SubChurch miljøet.  

SubChurch formelt organisert som en organisasjon og ikke en menighet. Dette er et 

bevisst trekk fra initiativtakernes side da ingen i Norge kan være registrerte medlemmer av to 

menigheter samtidig. Medlemsstallene i de ulike menighetene betinger den statlige støtten de 

ulike menighetene har rett til. Jo flere medlemmer, dess mer penger. Medlemmene i 

SubChurch omtaler allikevel virksomheten som en menighet og selvfølgelig gjør jeg det 

samme. Trude, Viktor og Are fortalte meg uavhengig av hverandre at det tok litt tid før de 

kalte seg en menighet. 

 

”Det var vel i tiden på Furuset at vi begynte å kalle oss en menighet, forteller Trude. Vi hadde 

regelmessige møter, men det tok tid før vi torde å definere oss som en menighet. Ingen av oss 

visste hvilken menighet de andre i gruppen tilhørte og om vi tilhørte en menighet i det hele 

tatt. Etter en tid snakket vi om dette og da det viste seg at ingen av oss tilhørte eller var aktive i 

andre menigheter, bestemte vi oss for å kalle oss en menighet.” 

 

SubChurch så tidlig at reglene rundt menighets- og medlemsregistrering kunne bli er 

problem med hensyn til rekruttering, samt, som Trude og Are sa, de ville heller ikke komme 
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på kant med de allerede etablerte menighetene da de sikkert kom til å trenge støtte fra disse i 

fremtiden. I tillegg til dette så var intensjonen at SubChurch ikke utelukkende skal være for 

noen, men for alle. Dette var noe flere av mine informanter underrettet meg om. Som Are sa; 

”deltakere, samt medlemmer skal stå fritt til å tilhøre andre menigheter selv om de er aktive i 

SubChurch.” Løsningen ble da å organisere seg som en ideell kristen organisasjon med 

ungdomsarbeid i fokus og det er som en slik de har søkt og fått økonomisk støtte fra Oslo 

kommune, allikevel definerer de seg selv som en menighet med ungdomsarbeid i fokus, noe 

jeg også finner det riktig å gjøre her. Are uttrykte også med lett ironi at som organisasjon så 

hadde de nettopp muligheten til å søke kommunene om økonomisk støtte og at denne 

muligheten også var motiverende for beslutningen. 

Kollekten og støtten fra kommunen er SubChurchs viktigste inntektskilde. Sommeren 

2004 hadde menigheten et budsjett på ca 800.000 kr. Halvparten kom fra Oslo kommune og 

resten var kollekt fra medlemmene.   

Som de fleste andre kristne institusjoner så bidrar SubChurch til det frivillige 

organisasjonsarbeidet i Norge. I tillegg til den religiøse delen av virksomheten la de til rette 

for og arrangerte ulike ”ikke religiøse” tilbud. Det religiøse tilbudet besto av husgrupper for 

bibelstudier, samtaler og bønn, Gudstjenesten eller lovsangen hver søndag, søndagskole for 

barn i menigheten, sjelesørgning, dåp og Julekonsert. De religiøse dimensjonene og innholdet 

i disse blir diskutert i et eget kapittel. Det kan være noe problematisk å skille disse 

dimensjonene fra hverandre siden medlemmene selv ikke skiller mellom Trude og Håkon som 

kristen og som student eller Trude og Håkon som kristen eller som musiker, men jeg finner 

det nyttig her for å kunne belyse de ulike aspektene ved virksomheten fra et organisasjons 

teoretisk ståsted.    

Aagedal tar for seg i sin bok om bedehusfolket ulike teoretiske perspektiver på 

bedehusvirksomheten (Aagedal, 2003). Jeg finner det nyttig å overføre noen av disse til 
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virksomheten i SubChurch for å diskutere hvor i organisasjonsverdenen SubChurch befinner 

seg. Jeg finner det også nyttig å bruke disse perspektivene som et verktøy for å diskutere og 

beskrive den utviklingsprosessen SubChurch gikk gjennom både før, under og etter mitt 

feltarbeid. 

. LOS senteret9 i Bergen har arbeidet med forskning på frivillige organisasjoner og  Selle 

og Øymyr har på oppdrag fra LOS laget en organisasjonstypologi for analyse basert på tre 

dimensjoner.10 Selle og Øymyr har utgitt flere publikasjoner basert på sin forskning om 

frivillige organisasjoner og et sammendrag av denne forskningen er publisert i NOU 2006 

(NOU 2006:13 Fritid med mening). Selve forskningsmaterialet Aagedal baserer sin diskusjon 

på har jeg ikke klart å finne gjennom LOS- senteret, men dette forskningsmaterialet er ikke 

viktige i denne sammenheng, da jeg  kun vil bruke de tre dimensjonene Selle og Øymyr 

utviklet. Aagedal mener at disse tre dimensjonene og typologien eller modellen basert på dem 

kan brukes til å skildre særtrekk ved ulike organisasjoner, samt se på endringer i tid (Aagedal, 

2003).  Det er særtrekkene jeg i hovedsak vil fokusere på selv om tidsperspektivet også er et 

viktig aspekt i utviklingen til SubChurch. Jeg kommer derfor i hovedsak til å bruke de tre 

dimensjonene som et verktøy for å belyse ulike aspekter ved det som skjer i SubChurch.   

Den første er aktivitetsdimensjonen som ser på organisasjonens forhold til samfunnet og  

hva eller hvem aktivitetene er rettet mot. Denne dimensjonen fokuserer på hvorvidt 

aktivitetene er utoverrettet mot organisasjonens omgivelser eller innoverrettet mot dens egne 

medlemmer. 

Ideologidimensjonen dreier seg om forholdet mellom organisasjonens normer og verdier,  

samt omgivelsenes normer og verdier. En organisasjon med verdier og normer som står i 

konflikt med omgivelsene blir klassifisert som opposisjonell eller endringsorientert.. En 

                                                 
9 LOS står for Norsk senter for forskning i ledelse, organisasjon og styring 
10 Typologien er basert på registrering av frivillige organisasjoner i Buskerud, Hordaland, Bergen og Finmark i 
1941,1980 og 1986-88. I dette arbeidet har de klart å samle omfattende data som gjør det mulig å se på religiøse 
organisasjoner i forhold til andre organisasjonstyper.(Aagedal, 2003:80) 
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organisasjon som virker i samsvar med omgivelsenes ideologi, blir klassifisert som ikke-

opposisjonell eller ikke-endringsorientert.  

Den siste er sosialiseringsdimensjonen som handler om hvilken grad av påvirkning  

organisasjonen har på sine medlemmer, deres tanker og handlinger, også i situasjoner hvor 

medlemmene ikke er med i organisasjonens arbeid. Dette blir, skriver Aagedal, en 

determinant for styrken og formen på organisasjonsidentiteten (Aagedal, 2003). Å måle 

hvilken grad av påvirkning en organisasjon har på sine medlemmers tanker og handlinger er 

vanskelig spesielt i situasjoner hvor de ikke er med i organisasjonens arbeid. Jeg velger derfor 

å reflektere over ulike særtrekk ved SubChurch som organisasjon i forhold til kriterier for 

identitet, samt se på hvordan menigheten utviklet felles klassifikasjoner og kategorier som 

førte til en endring i de etablerte handlingsmønstrene de tidligere hadde etablert.   

Jeg vil i de neste delene og kapitlene se på SubChurch i lys av disse tre dimensjonene for å 

beskrive ulike særtrekk ved og relasjoner i SubChurch som organisasjon, men vil understreke 

at grensene mellom dimensjonene er flytende og vil framstå som flytende. 

 

AKTIVITETER I SUBCHURCH  
 

Jeg finner det i utgangspunktet nyttig å skille den religiøse dimensjonene fra den 

organisatoriske når det er mulig og har derfor også et eget kapittel som omhandler de religiøse 

aktivitetene, men jeg tar for meg noen hovedtrekk her. De religiøse aktivitetene er i hovedsak 

rettet mot menighetens medlemmer, men jeg ble fortalt at hver søndag kom det inn noen de 

kalte ”slengere” for å delta i Gudstjenestene. Jeg ble fortalt dette da jeg gjorde en av 

informantene mine oppmerksom på en gutt med hettegenser og stor dunjakke og ”sægge” 

bukser som sto alene bakerst i lokalet rett ved den bakre utgangen. Hetten var tredd godt over 

hodet slik at vi ikke kunne se ansiktet hans. Med klesstilen sin skilte han seg ut fra den typiske 
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SubChurch gjengeren.  Siden alle er velkomne i SubChurch uansett bakgrunn, klesstil eller 

livsstil fikk disse ”slengerne” innpass uten spørsmål. Både Are, Trude og Laila fortalte meg at 

det spesielt i vintermånedene kom inn personer som de ikke hadde sett før eller hadde 

kjennskap til. ”Her er alle velkomne så lenge de ikke er veldig synlig beruset eller dopa”, ble 

jeg fortalt. Det var sjeldent de måtte avvise ”slengere” men det har skjedd. En annen type 

”slengere” var folk som innom sammen med venner eller kun fordi de hadde hørt om 

menigheten og ville sjekke den ut. Andre var mer regelmessige ”besøkende” uten at de 

registrerte seg som medlemmer. 

 

”Vi kommer noen ganger hit på søndagene fordi de har så deilig lovsang”, fortalte to jenter meg. 

Den ene jenta tilhørte en pinsemenighet, mens den andre ikke pleide å gå i kirken og ble med 

første gangen til SubChurch ”av kun nysgjerrighet ”.  

Nå stakk de innom når det passet seg sånn. ”Vi liker atmosfæren og talene og for ikke å snakke 

om musikken. Folkene her virker hyggelige.” De benyttet seg ikke av de andre tilbudene til 

SubChurch. De hadde hørt at det ble arrangert konserter, men hadde ikke vært på noen av dem. 

 

Selv om SubChurch i utgangspunktet ble dannet av unge mennesker med en kjærlighet til 

rock og til Gud betyr ikke det at tilbudet til menigheten kun er rettet mot unge mennesker med 

dette for øyet. Selv om virksomheten i noen grad er innoverrettet når det gjelder noen av de 

religiøse tilbudene som husgruppene og sjelesørging så var dette også noe som var åpent for 

alle. Den ene ”betingelsen” til å delta i disse aktivitetene, sett fra at det for deltakeren ville 

være mer verdifullt, var at man hadde et kristent livssyn. Lederne av de ulike aktivitetene som 

tilhørte menighetsdelen må ha vært kristne i noen år for å kunne bli leder..    

Husgruppene som er nevnt ovenfor rettet seg i hovedsak mot menighetens 

medlemmer, men det var ikke en betingelse å være medlem for å kunne være med i 

husgruppene. I den husgruppen jeg deltok i var alle medlemmer bortsett fra meg. 
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Husgruppene er små enheter med 5-7 deltakere som møtes hjemme hos hverandre hver 14. 

dag for å diskutere bibelen, lovsangen og gudstjenestene og andre problemstillinger knyttet til 

kristendom. Man ber for hverandre og kan snakke om seg selv og sitt hvis man har behov for 

det.  Lederen for en husgruppe har i oppgave å organisere møtene og sette i gang diskusjoner 

og bønn. Trude var leder for en husgruppe Jeg spurte henne ganske tidlig om å få delta i en 

slik gruppe. Som regel ble det til at de som bodde i Oslos indre kjerne holdt møtene og mange 

av dem fant sted hjemme hos Trude siden hun bodde sentralt i Oslo vest. 

I husgruppen jeg deltok i, var det i starten til sammen seks deltakere, tre gutter og tre 

jenter, meg selv inkludert. Antall tilstede på møtene varierte noe og to nye deltakere kom med 

mot slutten av feltarbeidet. Hensikten med møtene er å diskutere bibelen ofte med 

utgangspunkt i søndagsgudstjenestene, samt bønn og samtale. Møtene har også en sosial 

hensikt i den forstand at nye medlemmer raskt blir inkludert i en gruppe og dermed få en 

større følelse av trygghet og tilhørighet i menigheten. Det virket som om det ble tatt for gitt 

blant dem jeg snakket med at hvis noen først var interessert i delta i husgruppemøter så var de 

også interessert i å bli medlem i menigheten. Vi fikk allikevel informasjon på en Gudstjeneste 

at dette faktisk ikke var tilfelle, da SubChurch vinteren 2004 kun hadde 70 betalende 

medlemmer mens ca 120 personer deltok i Gudstjenestene og mange flere hadde vært eller 

var med i en husgruppe. Andreas, daværende daglig leder i menigheten, oppfordret alle som 

var tilstede om å melde seg inn og minnet dem på at dette ikke hadde noe å si for medlemskap 

i andre menigheter, men det kunne ha noe å si for den økonomiske støtten de trengte fra Oslo 

kommune. Jeg observerte da at flere gikk bort til baren innerst i lokalet for å betale 

medlemsavgiften samt for å registrere seg.  

Søndagskolen var et tilbud for barna i menigheten og foregikk samtidig med 

Gudstjenesten.  Det var ikke mange barn som ble påmeldt, så derfor ble søndagskole avholdt 

ved behov og var altså ikke et fast tilbud.  
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Menigheten arrangerte også en del aktiviteter som i hovedsak kun var utoverrettet, i den 

forstand at disse aktivitetene var rettet mot alle interesserte og da spesielt unge musikk 

interesserte. Hvert år holdes en Julekonsert og om sommeren avholdes Disciple Punk 

festivalen, eller DP-festivalen, som er en musikkfestival hvor både kristne og ikke kristne 

band blir invitert til å delta. Diciple Punk står for kristen hard rock og metall rock, men det er 

også band representert som spiller funk, pop, grunge og dunge. Håpet til kjernen i SubChurch 

var å etablere en fast scene hvor musikere kunne utfolde seg for publikum uten betaling. Det 

vil si at ”de spiller for døren”, at den betalingen de får er basert på hvor mye det koster å 

komme inn i lokalene. Det er ikke alle band som tar inngangspenger. Disse musikerne eller 

bandene behøvde ikke å ha tilhørighet i verken et kristent miljø eller i SubChurch miljøet, 

men konsertene var rusfrie. Denne virksomheten var satt i gang i de lokalene SubChurch 

disponerte i hoveddelen av mitt feltarbeid. Mot slutten flyttet de inn i nye lokaler og de 

etablerte noe de kaller SubScene som kun gikk ut på å avholde konserter, teaterforestillinger 

kabareter m.m.  

De sosiale relasjonene mellom medlemmene i menigheten var tette. Noen av 

medlemmene studerte på samme sted og noen delte leilighet. Det var også flere par blant 

medlemmene og en del av dem var gift. En del av disse parene var sammen også utenfor 

menigheten. Are fortalte meg at det var ulike kjerner av medlemmer som, i disse kjernene, 

hadde tette relasjoner til hverandre. Trude tilhørte en slik kjerne. Hun bodde i et kollektiv 

sammen med fire andre jenter som også var aktive i SubChurch. Jeg var nysgjerrig på disse 

jentene og ville gjerne bli kjent med dem utenfor SubChurch sine vegger.  

En kveld ringte Trude og spurte om jeg ville komme innom på en kopp te og det ville jeg 

gjerne. Bygården hun bodde i var en litt slitt gård med fire etasjer og to leiligheter i hver 

etasje. Trude og jentene bodde i annen etasje. Jeg kommer inn i gangen som er lang og smal. 

Til høyre ligger toalett og kjøkken. Bak kjøkkenet er et lite ”pikeværelse”. Kjøkkenet er lite 



 49

og trangt. Dette er leilighetens fellesrom. Rett frem fra inngangsdøren er en dør inn til et stort 

værelse. Dette rommet er delt i to med hjelp av en stor bokhylle. I hver ende av rommet er det 

dører som fører inn i tilstøtende rom. Det til venstre er Trude sitt. Det er stort og romslig. I 

dag skal vi være på kjøkkenet. Det lukter nystekte vafler i leiligheten. Trude har også besøk 

av en gutt jeg ikke har sett tidligere. Han er også medlem av SubChurch ble jeg fortalt. Vi 

setter oss ved kjøkkenbordet og prater. En av jentene snakker om en konsert hun har vært på. 

Etter litt småprat spør jeg de tre rundt bordet om de har venner utenfor SubChurch miljøet. 

Alle hadde det og kalte dem barndomsvenner. Jørgen hadde noen studievenner som han var 

litt sammen med.  

Det er vanskelig, sa Trude, å rekke over alt. Jeg studerer, jobber og er aktiv i Sub også har jeg 

familien min så det blir ikke så mye tid til annet. Jentene jeg deler leilighet med ser jeg på som 

mine nærmeste venner. 

Trude forteller videre at hun har søkt seg til et universitet i California og at bofellesskapet 

med de andre opphører til sommeren.  

Det blir rart. Vi har bodd sammen i fem år nå, forteller hun og jeg ser på dem som min familie. 

Vibeke den andre jenta var den eneste i kollektivet som ikke hadde hatt en kristen 

oppvekst. Hun fortalte at familien hennes i utgangspunktet hadde vært noe negativ til 

hennes kristne engasjement.  

Mest fordi de ikke visste noe om det å være kristen, sier hun. Nå er det helt greit for dem. 

Etter hvert i samtalen kom det frem at for henne hadde det nok vært lettere om foreldrene 

også hadde vært kristne. Hun kunne ikke som Trude snakke med sine foreldre på samme måte 

om det å tro og det å leve i tro. Til det hadde hun vennene sine og SubChurch.  

 Aktivitetsdimensjonene ser på forholdet organisasjonen har til samfunnet og hva eller 

hvem aktivitetene er rettet mot. Aktivitetene i SubChurch var, da jeg gjorde mitt feltarbeid 

der, utoverrettet mot organisasjonens omgivelser i den forstand at de drev utstrakt virksomhet 

rettet mot mange eller en stor målgruppe i hovedsak unge musikk interesserte unge mennesker 
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uavhengig av tro. I tillegg var alle kristne og ikkekristne velkomne til gudstjenestene hver 

søndag. Man kan jo diskutere om den åpenheten menigheten prøvde å bibeholde er av den 

typen som gjør at vi kan kalle den utoverrettet. De fleste som var med eller kom innom 

menigheten hadde et kristent livssyn og selv om aktivitetene var rettet mot mange, også ikke 

kristne så var det ikke så mange ikke kristne som benyttet seg av dem. Husgruppene, samt 

sjelsørging er aktiviteter som i hovedsak er rettet mot organisasjonens medlemmer eller mot 

folk som ønsker å bli medlemmer. SubScene og aktivitetene der kan karakteriseres som 

utoverrettet, mens menigheten SubChurch og aktivitetene der kan karakteriseres som 

innoverretted mot menighetens egne medlemmer. SubChurch er en kristen organisasjon og 

som hos alle kristne er omvendelse av ikke kristne et mål, slik det står i misjonsbefalingen. 

Temaet misjonering var ikke et synlig punkt på agendaen da jeg var der. Jeg har i etter tid 

forstått at misjonering samt rekruttering til menigheten var noe som lå i agendaen hele veien, 

men den ble til dels skjult eller ikke diskutert eksplisitt. Dette bringer meg over til neste 

dimensjon om ideologi og sosial organisasjon. 

 

 

 

 

IDEOLOGI, SOSIAL ORGANISASJON OG LEDERSTRUKTUR 
 

Som nevnt i introduksjonskapitlet var medlemmene i SubChurch i opposisjon til noe og  

noen, samtidig som de ønsket å identifisere seg med eller mot noe eller noen. Som jeg sa 

innledningsvis mener Sarah Thornton at vi bør undersøke mikrostrukturer av makt som ligger 

i kulturell uenighet mellom det vi ser på som nære sosiale grupper (Thornton, 1995). 

Ideologidimensjonen handler om forholdet mellom organisasjonens normer og verdier og om 
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disse er i opposisjon til omgivelsene. Omgivelser kan være mye. Menes det byen, bydelen, 

tettstedet, ungdomsgruppen eller menigheten? Jeg velger her å definere omgivelsene til 

SubChurch som andre menigheter og kirkesamfunn fordi det var disse som ble diskutert og 

som medlemmene ofte sammenliknet seg med. Jeg vil ikke gå inn å se på hver enkelt 

kirkesamfunn, men se på hvordan medlemmene forholder seg og eventuelt identifiserer seg 

med andre menigheter enn SubChurch. Som tidligere sagt så er det vanskelig å skille den 

religiøse delen fra den organisatoriske, jeg kommer tilbake til i neste kapittel hvordan den 

religiøse delen praktisert i SubChurch kan sees på i opposisjon til andre kristne grupperinger 

og samfunn samtidig som de gjerne vil bli akseptert av dem og være i dialog med dem.  En 

annen del av omgivelsene eller et annet felt, som jeg heller velger å kalle det, er annen 

ungdom, her i betydning ”ikke kristen” ungdom siden vi tydelig kan se at ønsket om å bli 

definert som kul ungdom og ikke ”bare” som kristen ungdom kommer til utrykk. Dette vil bli 

diskutert grundigere i de to neste kapitlene. Det jeg velger å kalle ikke kristen ungdom kan 

være misvisende. Folk kan være kristne selv om de ikke er medlem av en menighet eller aktiv 

kirkegjenger. Det jeg mener her med kristen ungdom, er ungdom som er aktive i et kristent 

samfunn og som snakker om sin aktivitet. Det tredje feltet er annen kristen ungdom, da vi i de 

neste kapitlene får innblikk i hvordan medlemmene i SubChurch klart ikke vil bli definert 

som det de kaller ”gladkristne” og musikken og stilen som de mener følger med denne 

gruppen.  

 

I starten, forteller Trude, kledde vi oss i sort og vi turte nesten ikke smile fordi vi så sterkt ville 

fjerne oss fra det folk så på som gladkristne. Jeg kan le av det nå. En sort kledd gruppe som 

snakket alvorlig. Men det var noe ganske nytt for meg og jeg var heller ikke flau over det 
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Det jeg velger å ta for meg her er hvordan SubChurch er organisert og den ideologien som lå 

til grunn for organiseringen og hvordan denne utvikler seg. Jeg vil også se på hvordan den 

sosiale organisasjonen utvikler seg ettersom menigheten vokser.  

Under vårt første møte, fortalte Trude, en av mine hovedinformanter meg at mange som 

var med i den første fasen av SubChurch’s utvikling hadde vært engasjert i barne- og 

ungdomsarbeid i sine respektive oppvekstmenigheter. Der hadde de avviklet, eller lagt ned, 

som hun uttrykte det, både kor og teatergrupper da interessen blant de barna og de unge i 

menigheten var ganske laber.  

 

”Det var akkurat som om noe hadde stivnet i formen”, sa hun om sin egen opplevelse. 

”Menighetens ledelse, som jo er på alder med mine foreldre hadde et bilde av hvordan det skulle 

være og videreførte det de selv hadde opplevd da de var unge. Aktivitetene var veldig voksen styrt 

selv om vi som hadde ansvaret var relativt unge. Jeg tenkte at dette gadd jeg ikke lenger og la ned 

både kor og teatergruppe og sa takk for meg.”  

 

I SubChurch har de mange av de samme aktivitetene som både tradisjonelle menigheter 

og frikirke menigheter har, men både form, innhold og uttrykk er valgt av medlemmene selv. 

Nå må jeg legge til at jeg snakket med flere som også var sterkt involvert i barn og 

ungdomsarbeide i pinsebevegelsen hvor både kor og teatergrupper var meget populære tilbud 

til barn og unge og at de unge ble tatt med i beslutningsprosesser både når det gjelder form og 

innhold.  Man kan si at retten til selvbestemmelse i seg selv er en motiverende kraft og den 

motivasjonen lå til grunn for dannelsen av SubChurch.  

Aagedal skriver i sin bok om bedehusenes historie at introduksjonen av mange ulike 

aktiviteter i rettet mot ungdom i Bedehusets regi vil føre til  
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at identifikasjonen med miljøet vil endre karakter frå ein identifikasjon med bedehusmiljøet til ein 

identifikasjon med gruppa og dei aktivitetane ein sjølv er med i. Dette opnar for at ein kan 

forhalde seg meir fritt eller kritisk til andre deler av bedehusmiljøet. Dette kan føre til at bedehusa 

utvikla seg til eit lokale for ulike grupper og aktivitetar utan situasjoner og funksjonar som samlar 

medlemmene (Aagedal, 261:2003). 

 

Den gruppen som tok initiativ til å starte SubChurch spiller selv i band, men at øvelsene deres 

i stor grad foregikk hjemme hos hverandre. De følte at de aktivitetene som menighetene de 

tilhørte tilbød unge ikke passet dem. Are forteller; 

 

Vi prøvde å få menigheten (den han tilhørte før) til å forstå at ved å tilby aktiviteter de unge selv 

ville ha og etterlyste så ville det utvikle seg et godt og variert ungdomsmiljø. Et miljø hvor flere 

kanskje ville føle seg komfortable med og hjemme i. Hvor er skate hallene og fotball lagene? 

Ungdom i dag har som regel en haug med aktivitetstilbud å velge mellom. Hvis ”vi” som en 

kristen institusjon må tvinge dem til å velge. Hva tror du de velger? 

 

Ut fra Ares utsagn tolker jeg det dit hen at man kan si at det eksisterer ulike forventninger 

til ikke bare hva slags aktiviteter en menighet bør tilby sien medlemmer, men også til dels 

måten disse er organisert på. Aagedal hevder at for mange ulike aktiviteter i regi av en kristen 

institusjon, et kristent miljø, kan ha en fragmenterende virkning på menighetens virke og føre 

til at medlemmene mister noe av det som binder dem sammen. Are hevder at aktiviteter i seg 

selv ikke er nok, men at typen aktiviteter spiller en stor rolle, samt hvem det er som 

bestemmer hva slags aktiviteter og hvordan de blir utført. Hvorfor skulle menigheten eller 

lederne i menigheten ha definisjonsmakten på hva som er riktig musikk i en kristen setting? 

Hvorfor skulle de som rockere gå på akkord med seg selv og spille musikk som ikke ga dem 

noe og som de ikke interesserte seg for? Er det slik at forholdet mellom aktiviteter organisert 
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av en frivillig organisasjon og aktiviteter organisert av en menighet konkurrerer med 

hverandre? Hva var bakgrunnen for behovet for et kristent miljø rundt en fritidsaktivitet som 

skating? Eller er de slik at musikk er mer enn en fritidsaktivitet? 

Gjennom historien til SubChurch blir vi kjent med deres motstand mot det de kaller 

sektisk karismatisk kristendom. Opplevelsene de hadde med den danske menigheten og 

lederen der, samt at de sto i i en grad av opposisjon til organiseringen i sine respektive 

menigheter førte til at SubChurch som organisasjon fikk en flat lederstruktur basert på 

prinsipper om direkte styre. Dette igjen førte i begynnelsen til langsomme 

beslutningsprosesser.  

 

Vi skulle kjøpe en CD spiller, forteller Trude. Den kostet 500 kroner. Siden vi, altså 

menigheten ikke hadde penger, bortsett fra kollekten som vi selv ga, så diskuterte vi i det vide 

og det breie om vi faktisk kunne bruke penger på en spiller. Alle hadde lyst på en, men ingen 

torde å stå frem å si at dette gjør vi. Vi var nok litt redde for å virke autoritære. Til slutt gikk 

en av oss å kjøpte en CD-spiller. Og det var jo egentlig helt greit siden vi alle sammen ville ha 

en. 

 

Da de flyttet inn i lokalene de holdt til i under feltarbeidet, var det kun et stort tomt rom 

med en liten svakt opphøyd scene i det ene hjørnet av rommet. Under gudstjenestene forgikk 

alt på gulvet. Det var en motstand mot at den som ledet gudstjenesten skulle ”opphøyes”, stå 

høyere enn de andre siden medlemmene mente det kunne virke sektisk. En annen årsak var 

det sterke fellesskapet og enhetstanken hvor alle var like og like mye verdt. 

 

”Da en av oss første gangen benyttet den lille scenen var det nesten ekkelt. Men det var utrolig 

hvor raskt vi vente oss til den. Nå som du ser har vi jo en stor scene”, sier Trude og gestikulerer 

mot den stor konsertscene som går i helle rommets bredde. 
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Den store scenen ble i utgangpunktet bygget som en konsertscene, men siden de under 

lovsangen ofte ble akkompagnert av band var det naturlig, ifølge Trude, å bruke scenen også 

under Gudstjenestene. Et annet aspekt var også at menigheten vokste relativt raskt. For å bli 

hørt og sett ble det nødvendig å stå litt høyere enn resten av forsamlingen. Et spørsmål som 

meldte seg var om menigheten gikk litt på akkord med sin egen ideologi om en flat 

organisasjonsstruktur ved å holde Gudstjenestene fra den store scenen.   

Hallvard Vike tolker Mary Douglas i hans artikkel ”Formelt organiserte verdener” Han 

sier at i følge Douglas så bidrar institusjonens kognitive stil og trossystem til å styrke troen på 

institusjonens eksistensberettigelse fordi de stimulerer handlingsforløp som aktørene selv ikke 

fullt ut øyner rekkevidden av. Trude fortalte at det gikk forbausende (hennes ord) fort å venne 

seg til å stå på en scene. Både når hun snakket til forsamlingen og når hun var tilhører. Siden 

de hadde snakket om de ulike problemene ved å stå på en scene og blitt enige om at det ikke 

var fordi de som talte under gudstjenesten skulle ”sees opp” til i symbolsk forstand, men at 

scenen ble brukt av kun praktiske årsaker så var det etter hennes mening greit. Det ville ikke 

endre noe, etter hennes mening. Idealet om en flat lederstruktur (min formulering), var der 

fremdeles mente hun. Disse handlingsforløpene, sier Vike, bidrar igjen til å forsterke 

aktørenes tilslutning til institusjonene, deres formål og deres måte å agere på fordi det 

bekrefter det de tror på (Vike 2003:202, Douglas 1986). Å holde gudstjenestene fra en 

opphøyet scene var en tanke som utviklet seg til å bli akseptert over tid. Utviklingen skjedde 

gradvis da det den første tiden de leide lokalene var en liten opphøyning i et hjørne av salen 

de holdt gudstjenestene i. Den store scenen og baren ble bygget i 2003. Den første tiden 

brukte de ikke den lille forhøyningen, men etter hvert var det noen som mente at det var 

praktisk. For å forklare at de som ledet gudstjenestene fysisk var plassert høyere enn resten av 

menigheten ble formulert med ordet” praktisk”, men som Trude forteller så ble det også etter 
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hvert vanlig at de samme personene ledet gudstjenestene. De som ville kunne fremdeles si 

noe, men den samme gruppen av medlemmer hadde ansvaret. To av mine informanter 

studerte teologi og hadde som mål å bli prester eller pastorer. Hvis en eller flere ble ordinert 

som prester, ble jeg fortalt, så behøvde de ikke lenger å hente eksterne prester eller pastorer til 

dåp og vielser. Da kunne dette tilbys i regi av SubChurch. Det ble ganske klart for meg at en 

gruppe i menigheten satt med det jeg vil kalle definisjonsmakten i menigheten iden forstand at 

de var de mest aktive i driften av SubChurch. De talte under gudstjenestene, organiserte 

sjelesørging, tok ansvar for den daglige driften, samt hadde ansvaret det økonomiske. Denne 

gruppen skilte seg raskt ut og ble av meg sett på som ledende i menigheten, noe jeg også fikk 

bekreftet av blant annet Trude uten at hun så på dem som klare ledere. For henne var de en 

engasjert gruppe medlemmer som tok ansvar. Trude mente også at de hadde funnet en praksis 

som fungerte og at de lignet mer på en menighet enn de hadde gjort før.   

Et aspekt som er viktig å se på i forhold SubChurch og hvordan menigheten er organisert, 

er det frivillige arbeidet.  Ansvaret for de fleste oppgavene i menigheten gikk på omgang 

blant de aktive og alle aktivitetene var basert på frivillig arbeid og ubetalt, med unntak av 

daglig leder. Det være seg vasking av lokaler, kakebaking til salg i baren, teknisk hjelp til 

konsertene, organisering av husgruppene, bestilling og innkjøp av filmer til filmklubben og 

spilling på huskonserter og større arrangementer. Mary Douglas sier at å skrive om samarbeid 

og solidaritet betyr samtidig å skrive om avvisning og mistro. Solidaritet betyr at man må 

være rede til å lide på vegne av den større gruppen og man forventer at andre gjør like mye for 

deg. Disse spørsmålene berører intime følelser som lojalitet og en form hellig 

betydningsfulhet. Alle som har som har blitt akseptert som tillitsverdig og eller som noen har 

ofret seg for eller villig har gitt det ene eller det andre kjenner til kraften av sosial tilhørighet. 
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Writing about cooperation and solidarity means writing at the same time bout rejection and 

mistrust. Solidarity involves individuals being ready to suffer on behalf of the larger group and 

their expecting other individuals to do as much for them. (…) (These questions) touch on intimate 

feelings of loyalty and sacredness.  Anyone who has accepted trust and demanded sacrifice or 

willingly given either knows the power of the social bond (Douglas, 1986:1). 

 

Den våren feltarbeidet ble utført var det problemer med å nok frivillige til å påta seg 

ansvar. Menigheten foretok da en spørreundersøkelse blant medlemmene om i hvo stor grad 

de var villige eller engasjerte nok til å påta seg ansvar. Av 90 spurte personer svarte 65 at de 

ville være engasjert i menighetens arbeid, 25 personer ville engasjere seg, men hadde ikke tid 

og 5 ville ikke engasjere seg i det hele tatt. Tallene tyder på at viljen til å engasjere seg var der 

blant medlemmene, men allikevel var det den samme gruppen av personer som gang etter 

gang påtok seg frivillig å engasjere seg i ulike aktiviteter. Hvorfor de som ifølge 

spørreskjemaet, ville engasjere seg ikke gjorde nettopp det får vi ikke svar på. I følge 

Douglas, som i sin diskusjon i boka ”How Institutions Think” tar for seg standpunktene til 

Durkeheim og Fleck, tolker disse dit hen at de mener at ekte solidaritet bare er mulig i den 

grad individer deler det samme tankesett og har felles kategorier. (Douglas, 1986, Durkheim 

1912 (1995) Fleck 1935) I SubChurch var det etter hvert noen som påtok seg ansvar. Etter 

noen forespørsler så fikk jeg et sterkt inntrykk av at de som engasjerte seg enten hadde vært 

med i SubChurch miljøet lenge eller var nye som gjerne vil etablere sosiale relasjoner og et 

godt forhold til menigheten og medlemmene der. Den gruppen som har vært en del av 

SubChurch over tid har gjennom sosiale relasjoner og sitt langvarige forhold til hverandre 

utviklet et felles tanke sett og et felles sett med kategorier om betydningen av lojalitet og 

fellesskap og hvordan dette bør utøves, slik det også står beskrevet i Visjon for SubChurch, 

mens de ”nye” nok gjerne vil bli en del av fellesskapet og dermed melder seg frivillig for å bli 

akseptert og tatt inn i dette fellesskapet.  Disse gruppenes reaksjoner og handlingsmønster 
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viser at det å bygge sosiale relasjoner er viktig for medlemmene i menigheten og da særlig 

sosiale relasjoner til andre som de kan gjenkjenne seg i og få bekreftelse fra. Det å føle seg 

hjemme i menigheten var viktig for mange noe jeg kommer tilbake til i neste kapittel.  

Mary Douglas diskuterer i sin bok standpunktene til Durkheim og Fleck i forhold til 

”Rational Choice” modellen som er fundert i økonomiske teorier. Jeg skal ikke diskutere disse 

ulike standpunktene, men ser det nyttig å bruke noen av Douglas analyser i min analyse av 

SubChurchs sosiale organisasjon, da hun har en del tanker rundt dette som belyser mitt felt. I 

følge henne sier Durkheim og Fleck at all erkjennelse er sosial basert. ”Both were equally 

emphatic about the social basis of cognition” (Douglas 1986:11) Diskusjonen hos Douglas 

handler blant annet om hvordan individer samhandler og hva som er grunnlaget for 

samhandlingen og hvilke sosiale mekanismer er det som gjør seg gjeldende i små 

samfunnsgrupper. Religiøse grupper er i følge Douglas samfunnsgrupper. Hun skriver om 

”Rational Choice” modellen at i følge et slikt perspektiv så vil individer kun utøve handlinger 

som gagner en selv. Det kollektive ansvaret forvitrer fordi man skyver ansvaret over på andre. 

Et annet aspekt Douglas også nevner i sin kritikk av ”Rational Choice” modellen er at hvis en 

eller to individers bidrag til det kollektive arbeidet ikke vil få jobben gjort så ser ikke man 

ikke hensikten med å melde seg frivillig fordi ens egen arbeidsinnsats da ikke er nok(Douglas, 

1986;23). Handlingene til medlemmene i SubChurch når det gjelder frivillig arbeid viser at 

Douglas’ kritikk i noen grad er riktig. Det var alltid noen som stilte opp og utførte det arbeidet 

som var nødvendig, men siden de var få, ble ikke alt gjort. Dette førte igjen til skitne lokaler, 

få ting å selge i baren før og etter gudstjenesten og ingen til å stå i baren for å selge. Dette fikk 

igjen konsekvenser som at medlemmene klaget på forholdene og de som alltid meldte seg 

frivillig klaget over arbeidsbyrden. Den aktuelle dagen da SubChurh tok opp problemene med 

å få nok frivillige snakket vi som satt ved samme bord under gudstjenesten om dette.  
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Jeg tror problemet ligger i at vi har blitt for mange her, sa en av jentene rundt bordet.  

”Er ikke det bra da, spurte jeg. Jeg trodde dere ville tiltrekke dere så mange som mulig og få 

flere medlemmer?”  

Jo da, svarte hun, men nå begynner vi å bli så mange at vi ikke vet hvem alle er. Det er mange 

her jeg ikke kjenner. Slik var det ikke før. 

 

Mary Douglas mener at argumentet til ”Rational Choice” modellen ikke holder og at det i det 

store og hele handler om tillit og tillitsforhold. 

  

It is true that in certain cases the benefit of each user is diminished by every increase in the 

total number of users (…) It certainly does not apply to the creation of social order. The more 

persons who can be involved in the system of trustfulness, the more advantage for each.(…) 

(Douglas, 1986, 23). 

 

Utsagnet til min bordkamerat tilsier at det eksisterte et mer utbredt tillitsforhold 

mellom medlemmene i SubChurch da de var færre. Jeg vil også si at de da hadde muligheten 

til å utøve en form for sosial kontroll av hverandre da de var færre, da alle kjente alle og de 

fleste avgjørelser tatt i menigheten ble bestemt av alle. Den flate organisasjonsstrukturen de 

utøvde førte med seg en kollektiv enighet og dermed er kollektivt ansvar. Douglas mente at i 

det store og hele så handler det om å ha tillitt til hverandre og til systemet og at ”Rational 

Choice modellen” ikke tok dette med i betraktning Douglas, 1986, 23). 

 

Problemet slik det ble definert av noen av medlemmene kom med veksten til 

menigheten.  
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ENDRING I LEDERSTRUKTUR OG ORGANISASJON 
 

Mot slutten av mitt feltarbeid sommeren 2004 brant lokalene til SubChurch og 

menigheten ble stående uten samlingslokaler. Styret og andre aktive i menigheten bestemte 

seg for å finne nye lokaler. Problemet var økonomi. Husleien i de nedbrente lokalene hadde 

vært lav i forhold til andre lokaler i sentrum av samme type. Gårdeier i de nedbrente lokalene 

var ikke interessert i å leie ut til SubChurch etter en rehabilitering så SubChurch måtte finne 

nye lokaler. Brannen markerte et skille for SubChurch. Skulle de satse og leie nye og da for 

dem dyre lokaler så fort som mulig og satse stort eller skulle de gå tilbake slik det var før i 

den forstand at de hadde samlinger i medlemmenes hjem til de fant lokaler de hadde råd til å 

leie. Are mente at hvis de i en periode hadde samlinger hjemme hos hverandre så ville de 

faktisk se hvem som satset på SubChurh. Hvem som faktisk var en ”ekte subber”.  Han ga 

uttrykk for at han syntes menigheten hadde blitt for stor og mistet noe av sitt fokus på det som 

var viktig, nemlig Gud og at brannen kanskje var et tegn på dette. I de nedbrente lokalene 

hadde de betalt 16.000 kr. i måneden i husleie. I de nye lokalene som de hadde på hånden, lå 

leien på 78.000 kr i måneden. Styremedlemmene mente allikevel at de kunne greie det 

økonomisk hvis alle spyttet inn med lit mer penger i kollekten hver uke. På den annen side så 

kunne jo brannen være et tegn på at de skulle satse. Da jeg snakket med Are senere var denne 

tvilen mindre. De hadde fått leie lokalene til nattklubben Soho som hadde gått konkurs. 

Lokalene var store med en stor scene med bar samt en del små rom og en kafé.  Kafeen ble 

kjernen til en liten strid i styret. På et styremøte hadde Are og Viktor invitert to av guttene i 

menigheten som gjerne ville drive kafeen slik at disse kunne legge frem sine ideer til styret. 

Dette ble møtt med protester fra de andre styremedlemmene. De mente det var uheldig at de 

bestemte slikt uten at de andre i styret var informert og uten at alle i menigheten fikk sjansen 

til å melde sin interesse.  

Det er sikkert flere som vil drive kafé her. 
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Stine et av styremedlemmene er sint, men hever ikke stemmen.  

Jeg synes at vi ikke skal bestemme nå hvem som skal drive kafeen. Hvordan skal dette 

organiseres da.? Vil de ha betalt? Skal overskuddet, hvis der blir noe overskudd gå til lønn til 

de som står der? Alt det andre vi gjør er frivillig. Hvorfor skal de som driver kafeen få lønn og 

ikke de andre? 

Viktor blir litt irritert og svarer 

Det er mye som står på spill nå og noen må jo ta en avgjørelse. Vi kan ikke lenger ta med alle i 

avgjørelser lenger. Vi er for mange. Det er jo snakk om flere tusen kroner.11 

 

Det utartet seg en diskusjon om verdiene i SubChurch. De fleste mente at de ikke måtte gi 

slipp på den ideologien som menighetens virksomhet var basert på. Etter en del innlegg ble de 

enige om at de ville sende ut en tekstmelding til alle medlemmene om noen var interessert I å 

drive kafeen. Da jeg en tid senere spurte Are om kafeen svarte han at driften skulle være 

basert på frivillige som ville alternere med å jobbe der. ”Vi må vel ha en eller to som er 

ansvarlig for innkjøp og slikt, men det ordner seg nok.” Da jeg spurte om det var mange som 

var interessert i å drive kafeen så svarte han positivt på det.” Ja det var faktisk flere som var 

interessert, men vi fant ut at det vi nå skal gjøre er den beste løsningen, I alle fall nå.” Denne 

hendelsen underbygger Mary Douglas’ analyse av institusjoners liv der institusjoner blir til 

gjennom korrigering av hverandres tanker dit hen at alle, eller de fleste blir enige.   

 

When institutions make classifications for us we seem to lose some independence that we 

might conceivably have otherwise had.(…) Living together we take individual responsibility 

for our deeds, bur even more voluntarily for our thoughts. Our social interaction consists very 

much in telling one another what right thinking is and passing blame on wrong thinking. This 

                                                 
11 Avtalen med styret var at jeg i utgangspunktet hadde taushetsplikt om alt som berørte den enkelte representant 
personlig.  Jeg fikk lov til å referere og sitere det som ikke var av personlig art, men de så helst at jeg 
anonymiserte så mye som mulig.  



 62

is indeed how we build our institutions, squeezing each others ideas into a common shape so 

that we can prove rightness by sheer numbers of independent assent (Douglas 1986; 91). 

     

Brannen markerte et skille i menighetens organisasjonsstruktur. Ønsket noen i styret 

hadde om å klassifisere menigheten mer i tråd med et prinsipp om en sterkere lederstruktur 

kom til uttrykk, men som eksempelet under om ”valg” av styremedlemmer viser så hadde nok 

tanker om dette vært tilstede hos noen i styret før brannen. Jeg hadde som nevnt tidligere hele 

tiden hørt både fra lederne og andre jeg snakket med at SubChurh var organisert i tråd med 

meget demokratiske prinsipper og med en flat lederstruktur. Før brannen lønnet menigheten 

en daglig leder i en prosentstilling som utgjorde 28 prosent og hadde et styre. Styret diskuterte 

alle avgjørelser med medlemmene, trodde jeg. Under et styremøte ble jeg fortalt at de nå 

endelig hadde fått jenter inn i styret. (Valget av jentene foregikk før brannen.) Det ble ledd litt 

rundt bordet og etter mye fleiping kom det frem at de faktisk egentlig aldri hadde hatt valg av 

styre og det var jo egentlig ikke et valg denne gangen heller Dette var første gangen i 

menighetens virke at de endret styresammensetningen da de samme personene hadde sittet 

siden opprettelsen av styret. Da jeg spurte hvordan valget hadde foregått sa Are: 

 

Vi fikk først klage på at vi ikke hadde valg til styre, samt at det jo ikke satt jenter der. Da vi 

bestemte oss for å ha et styre, noe vi følte var nødvendig for å dele på arbeidet med å holde 

menigheten i gang, så var det naturlig at vi som var mest aktive og hadde vært med fra starten 

satt i styret. Det er først nå i det siste at vi ser at dette nok ikke var helt i tråd med våre egne 

demokratiske prinsipper. Vi ble enig om å spørre de jentene vi mente kunne passe inn også 

forslo vi disse som kandidater. Det ble litt diskusjon i salen, men, men. 

 

Jeg var ikke tilstede i SubChurch den dagen dette skjedde, men forsto av det jeg ble fortalt på 

styremøtet at det hadde vært en diskusjon både i salen og blant styremedlemmene. På mitt 
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spørsmål om hvorfor de ikke fulgte regler for valg og konstituering av både medlemmer og 

møter fikk jeg til svar at de ikke hadde tenkt på dette som et problem siden alt jo hadde 

fungert så bra. De mente også at de som sitter i styret må være villige til å ta et ansvar og at 

det var lettere å bli enige om ting hvis de kjente hverandre og hadde hatt litt fartstid i 

SubChurch. Dette eksempelet viser hvordan selv om SubChurch klassifiserte seg selv som en 

organisasjon med en flat lederstruktur og demokratiske prinsipper, så fungerte det ikke slik i 

praksis. Ved at SubChurch som institusjon klassifiserte det å stå opphøyet på en scene som 

praktisk riktig og ikke som en motsetning til de uttalte demokratiske styringsprinsippene, så 

ble det riktig for medlemmene. Ved å klassifisere lederskap i menigheten som et åndelig 

lederskap mer enn et praktisk ett, så oppfattet medlemmene dette som riktig, selv om de fleste 

avgjørelsene jeg var vitne til i styremøtene ble tatt i forhold til praktiske og økonomiske 

forhold. Diskusjonen overfor sier noe om hvilken grad av påvirkning SubChurch som 

organisasjon har på sine medlemmer, deres tanker og handlinger. Musikk, stil og tro slik de er 

praktisert i SubChurch har som jeg vil diskutere senere i oppgaven også en stor grad av 

påvirkning på medlemmenes tanker og handlinger. Et par av styremedlemmene uttrykte at 

siden de nå satset så stort som de gjorde på å virkelig sette SubChurch på organisasjons- og 

menighetsskartet så burde de kunne ta avgjørelser uten at hele menigheten var med. ”Det er så 

mye som står på spill nå, sa en, at vi virkelig ikke behøver å stemme over alt. Det er jo derfor 

vi har et styre. For at vi skal gjøre det som er best for menigheten.”12  

 Man kan diskutere om brannen førte med seg en endring i den menighetens sosiale 

organisasjon i den forstand at både ledelse og styre tok eller fikk en sterkere posisjon på 

bekostning av den flate demokratiske strukturen som de i utgangspunktet hadde som ideal. 

Medlemsveksten til menigheten var som vi har sett, for noen av medlemmene problematisk å 

forholde seg til. En av lederne lekte med tanken om å starte på nytt fra start med kun et fåtall 

                                                 
12 Har her anonymisert informanten og nevner derfor ikke kjønn 
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medlemmer for som han sa å se hvem som var ekte ”subbere” noe de andre i styret ikke var 

fremmed for. Ønsket om å finne tilbake til det som hadde vært kom også til uttrykk fra andre. 

Under en fest i jente kollektivet klaget en av jentene på at det var mange tilstede som de ikke 

kjente. ”Hvor kommer de fra, spurte hun. De er medlemmer i Sub, fikk hun til svar.” Andre 

ga uttrykk for at det ikke lenger var så koselig i menigheten fordi det var så mange nye 

ansikter der. Hvis vi går tilbake til Viktor Turner og hans sosiale drama kan vi si at brannen 

førte med seg en form for brudd i menighetens utvikling. 

Turner har delt det han kaller et sosialt drama inn i fire faser. Det som kjennetegner 

den første fasen og som kan beskrive hendelsene i SubChurch i forbindelse med brannen er 

det han kaller brudd med eksisterende normer i en gruppe som tilhører det samme systemet av 

sosiale relasjoner. Han beskriver et slikt brudd som en symbolsk ”trigger” eller som en 

konfrontasjon. I den andre fasen vil dette ”bruddet” vide seg ut og eskalere til en krise eller 

gruppen er i stand til å løse konfrontasjon innad før den vokser til en krise. Styret i SubChurch 

løste konfrontasjonen innad. Beskrivelsen overfor fra diskusjonen rundt driften av kafeen, 

samt ønsket noen av medlemmene hadde om å bevare det de hadde og heller gå tilbake i tid til 

det de kalte det ”ekte”, viser at det var en symbolsk trigger som førte til en konfrontasjon 

mellom medlemmene i styret. Noen ville satse og gjøre drømmen til virkelighet og ble i 

prosessen ”revet med”, mens andre ville søke tilbake til det ”gamle” det ”trygge” og etter 

deres oppfatning ”genuine” som de kjente fra før.      

 

STYRETS ARBEID 
 

Styret i SubChurch møttes hver uke. Jeg ble litt overrasket over den hyppige 

møtevirksomheten og ga uttrykk for dette. Jeg ble da fortalt at dette var noe de begynte med 

for en stund siden da de trengte litt tid til hverandre. ”Vi går gjennom tøffe perioder vi også så 
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en del av tiden bruker vi på personlige saker og ber for hverandre, en form for sjelesørging, sa 

Are” 

For å kunne delta i styremøtet måtte jeg gjennom langt intervju med alle i styret til 

stede. Dette var for at vi skulle bli mer kjent med hverandre. På det første møtet fikk jeg se en 

video fra en av musikkfestivalene de hadde arrangert, DP-festivalen, som jeg kommer tilbake 

til senere. Musikk var en fellesnevner i kontakten mellom oss og det var ikke bare i styret jeg 

følte dette, men også i husgruppene og andre sammenhenger. Siden jeg ikke så på meg selv 

som kristen og vi ikke hadde det til felles så følte jeg sterkt at musikken ble den samlende 

variabelen for en positiv kommunikasjon. Negativ kommunikasjon i form av uenigheter og 

konfrontasjoner var noe begge parter prøvde å unngå. Min deltagelse i styremøtene ble en 

form for relasjonsbygging. Under det første møtet var styremedlemmene veldig klar over at 

jeg var der. De korrigerte hverandre når samtalen ble for fortrolig og hvis det ble ymtet noe 

som ikke var ment for mine ører. Avtalen var at jeg skulle være som ”en flue på veggen” og 

kun observere. Jeg fikk ikke lov til å ta opp styremøtene på bånd eller referere direkte. En av 

årsakene til dette var at styret hadde pålagt seg selv taushetsplikt. Etter hvert endret dette seg 

og rollen min ble mer som en deltaker enn en observatør. Selv om medlemmene i styret og jeg 

selv unngikk konfrontasjoner så var ikke dette tilfellet innad i styret. Det ble diskutert flittig 

og de fleste deltok i alle diskusjoner. Alle forslag ble lyttet til. Hvis noen hadde et syn som 

avvek fra de andres ble det aktuelle medlemmet lyttet til og synet ble så diskutert. Hvis de 

andre ikke var enige i dette partikulære synet så ble det tatt til etterretning i tilfelle det kunne 

være aktuelt på et senere tidspunkt eller forkastet. Styremøtene startet med å sette agendaen, 

altså nevne de punktene som skulle tas opp, diskuteres eller avgjøres. Deretter ble det bedt for 

de som hadde behov for det. Noen ganger ble det bedt for at styret skulle klare å gjøre jobben 

sin på en god og produktiv måte. De første styremøtene jeg var på gikk i hovedsak ut på 

arrangeringen av musikkfestivalen DP-indoor. Hvilket band som skulle bookes, hvem som 
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hadde sagt ja og hvordan bandene og besøkende skulle innlosjeres og hva slags mat de skulle 

få. Jeg kommer tilbake til festivalen i kapittelet om musikk og stil. De senere styremøtene var 

dominert av brannen og utfordringen med å finne nye lokaler samt økonomien til menigheten. 

Under de første styremøtene var det kun en jente som satt i styret, men dette endret seg til tre 

jenter etter valget. Styremøtene var preget av en åpen og god stemning også når medlemmene 

var uenige. Derfor ble hendelsene rundt spørsmålet om hvem som skulle drive kafeen, som 

beskrevet overfor, og fremgangsmåten til de to styremedlemmene som hadde tatt initiativ til å 

invitere to av SubChurch medlemmene for å diskutere dette, noe spent. Handlingene til Are 

og Viktor stred ikke bare mot de demokratiske prinsippene menigheten ble styrt etter, men 

beskrev en form for nyervervet makt i styret. Noen mente at nå når de skulle satse på nye 

lokaler med høy husleie og krav til en høy inntjening så hadde menigheten ikke ”råd” til å 

være demokratiske lenger.  

”Hva føler du”, spurte jeg en av guttene.” 

 ”Jeg føler det godt. Jeg har sommerfugler i magen.” 

”Det er modig gjort av dere å satse slik, sa jeg, budsjettet blir vanskelig.”  

”Det klarer vi,” svarte han.  

”Det er jo store summer,” sa jeg.  

”Ja, sa han og smilte bredt og derfor har vi ikke tid til slikt tull som at alle skal få sjansen til å 

drive kafeen. Den må drives på en profesjonell måte.” 

 ”Nei, dere er ikke smågutter lengre” sa jeg. 

 ”Mektig, svarte han og smilte.” 

Are og Viktors forslag til hvem som skulle drive kafeen ble jo nedstemt som nevnt i 

forrige del. Man kan si at noen av medlemmene i styret prøvde å klassifisere SubChurch inn i 

en form for bedriftskultur ved å bruke ordet profesjonell. Forsøket ble slått ned av de andre 

styremedlemmene som ville at menigheten skulle holde på sine demokratiske idealer og flate 

lederstruktur. Uansett så viser valget av styret, som ikke var et reelt valg, og diskusjonen om 
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hvem som skal drive kafeen at måten menigheten har blitt drevet på, med flat struktur og etter 

demokratiske prinsipper, er i ferd med å endre seg. Denne episoden skjedde tidlig i 

flytteprosessen og kan være betegnende for en kommende endring i organisasjonsstrukturen.  

 

  

DE TRE DIMENSJONENE - EN OPPSUMMERING 

 
Jeg har i dette kapittelet sett på hva som skjer i SubChurch i lys av tre dimensjoner. 

Aktivitetsdimensjonen, ideologidimensjonen og sosialiseringsdimensjonen. SubChurch er en 

organisert som en frivillig kristen organisasjon og får årlig støtte fra Oslo kommune. De 

driver utoverrettede aktiviteter som i hovedsak retter seg mot musikkinteressert ungdom. En 

del av aktiviteten kan karakteriseres som innoverretted da selve menigheten SubChurch i 

hovedsak retter seg mot ungdom med et aktivt kristent livssyn. Ideologidimensjonen kan 

teoretisk sett diskuteres i forhold til ulike omgivelser. Både det politiske systemet i Norge, 

andre kristne organisasjoner, ungdom og ulike ungdomskulturer og andre frivillige 

organisasjoner kan ses på som menighetens omgivelser. SubChurchs ideologi er basert i det 

medlemmene selv ser på som demokratiske prinsipper. I tillegg gikk de inn for en flat 

lederstruktur i den forstand at de ikke ville ha en person i en klar lederrolle. Ettersom jeg 

forsto tok initiativtakerne til SubChurch det valget fordi de ikke ville bli assosiert med det de 

så på som sektiske menigheter. I forhold til andre menigheter, være seg andre frikirke 

menigheter eller statskirken, så kan SubChurch bli karakterisert som opposisjonell, ikke bare i 

forhold til en flat lederstruktur, men også fordi de ville praktisere og tilby alle former for 

kristen dåp i til medlemmene. Dette blir diskutert grundigere i neste kapittel. Om denne 

opposisjonen gjør at menigheten står i konflikt med omgivelsene jamfør Aagedals beskrivelse 

av ideologidimensjonen som dreier seg om forholdet mellom organisasjonens normer og 
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verdier samt omgivelsenes normer og verdier og om disse er står i opposisjon til eller i 

samsvar med omgivelsene kan diskuteres. Mitt inntrykk er at menighetens selv ville åpne opp 

for at alle kristne uansett hvilken form for kristendom en praktiserte kunne finne dette i 

SubChurch. Hvis omgivelsene SubChurch forholder seg til er andre kristne organisasjoner så 

er forholdet basert på hvilken type kristen organisasjon det er snakk om. I forhold til for 

eksempel Frelsesarmeen som har en klar hierarkisk oppbygging hvor medlemmene 

forfremmes etter innsats og ansiennitet så er SubChurch opposisjonell. Sett i forhold til Marita 

stiftelsen, en kristen organisasjon som driver frivillig arbeid rettet mot rusmisbrukere og 

hjemløse så mener jeg at vi kan si at menigheten ikke opposisjonell. Når det gjelder ungdom 

så kan vi si at menighetens ideologi til dels (hvis vi utelater dåpstilbudet) står i samsvar med 

ideologien til annen kristen ungdom. Når det gjelder ungdom generelt så vil jeg si at de 

kulturelle tilbudene til SubChurch, atskilt fra de religiøse også står i samsvar eller innebærer 

et ønske fra menigheten om å stå i samsvar med de normer og verdier ungdom generelt har, 

uansett om de er kristne eller ikke kristne.  

Sosialiseringsdimensjonen handler om i hvilken grad av påvirkning organisasjonen har 

på sine medlemmers tanker og handlinger.  Siden SubChurch er en kristen organisasjon så er 

det kanskje mer kristendommen enn organisasjonen som påvirker medlemmene, men jeg har 

vist med utgangspunkt i eksempler om fysisk plassering av talerne under gudstjenestene og 

opplevelsen av om menigheten har klare ledere, hvordan SubChurch som organisasjon over 

tid, utviklet felles klassifikasjoner og kategorier som førte til en endring i de etablerte 

handlingsmønstrene de tidligere hadde etablert.   Det jeg kommer til å vise i neste kapittel er 

hvordan det å føle seg hjemme, det å føle tilhørighet med en gruppe det at menigheten 

fungerte som en identitesskaper også var viktig for mange av medlemmene. En del av 

medlemmene i SubChurch hadde i en kortere eller lengre periode mesteparten av 

omgangskretsen sin i menigheten. Aagedal ser på graden av en slik påvirkning som en 
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determinant for stryken og formen på organisasjonsidentiteten. Jo mer en organisasjon 

påvirker sine medlemmer jo større grad av organisasjonsidentitet. Hvis vi tar utgangspunkt i 

Mary Douglas hvis utsagn passer for å beskrive religiøse institusjoner så er både en 

institusjons ideologi og lederskap viktig for en institusjons videre eksistensberettigelse 

Any institution that is going to keep its shape needs to gain legitimacy by distinctive 

grounding in nature and in reason: then it affords to its members a set of analogies with which 

to explore the world and with which to justify the naturalness and reasonableness of the 

instituted rules, and it can keep its identifiable continuing form. (Douglas 1986:112) 

SubChurch sto overfor en del uforutsette hendelser i den perioden jeg drev feltarbeid. Om 

disse hendelsene hadde noe å si for menighetens organisasjonsidentitet står ubesvart, men 

siden medlemsmassen ikke er statisk, men endrer seg med tiden, blant annet fordi menigheten 

profilerer seg som en ungdomsmenighet, så kan ledelse og type ledelse bli en viktig 

determinant for menighetens videre virke.  
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4. EN MENIGHET FOR ALLE: RELIGIØSITET OG RELIGIØS 
IDENTITET 
  

I dette kapittelet vil jeg prøve å belyse hvordan det å være kristen, samt det å si at du er 

kristen har betydning for hverdagslivet til noen av mine informanter.  Jeg vil prøve å plassere 

menigheten i det religiøse landskapet for å belyse hvordan SubChurch ble SubChurch. Jeg vil 

også diskutere dikotomiene ”oss” og dem” i lys av norsk kultur og i tilknytning til spørsmålet 

om det eksisterer en sekulariseringsprosess i Norge. Begrepet sekularisering blir brukt her slik 

jeg forstår Gullestads og Bruces bruk av det. En type sekulariseringsprosess som beskriver 

hvordan folk fjerner seg fra en institusjonalisert religion og mot en privat eller selvvalgt 

religion og /eller tro(Gullestad 1988, Bruce 1991). Jeg vil også berøre begrepene kultur og 

identitet noe som også går igjen i andre kapitler i oppgaven, men da noe grundigere enn det 

som vil bli omskrevet her. Jeg vil i tillegg gjøre noen betraktninger rundt hva det vil si å være 

kristen i SubChurch. Til slutt vil jeg prøve å vise hvordan dåp, bønn og sjelesørging foregår 

og hvilken plass disse har i menighetens virke og sfære.   

  

HVA SLAGS MENIGHET? 
 

”Før jeg sier noe om du kan delta på styremøter eller ikke, vil jeg gjerne stille deg 

noen spørsmål”. Are og jeg sitter i SubChurch sine lokaler kl. 14.00 en tirsdag ettermiddag. 

Jeg tok kontakt med ham søndag etter gudstjenesten fordi jeg gjerne vil delta i noen 

styremøter. Vi avtalte å møtes i dag for å snakke sammen. Det passet best for Are her da han 

har vært på kontoret til SubChurch og jobbet. Are er fungerende leder og vikar for Viktor som 

for tiden er sykemeldt. Vi sitter ved et av kafébordene innerst i lokalet. Da vi kom inn rigget 
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noen av menighetens medlemmer ned et lydbord og ryddet litt i kabler. Are virker litt streng 

og noe skeptisk til min forespørsel. ”Hva er det egentlig du er ute etter å finne?” spør ham. 

”Det vet jeg ikke svarer jeg, før jeg har vært der. Jeg vil se hvordan dere gjør det. Hva dere 

snakker om, hvilke bestemmelser som tas og hvordan dere avgjør hva som skal skje og når. 

Jeg vil også observere hvordan dere kommuniserer,” sier jeg. Are går videre og spør om 

hensikten med feltarbeidet og om jeg er kristen. Dette er et spørsmål jeg har blitt stilt gjentatte 

ganger i forbindelse med feltarbeidet og oppgaven. Alle de jeg har snakket med i menigheten 

har stilt det spørsmålet, medstudenter som får vite hva jeg skriver om spør meg, kolleger og 

folk jeg møter på fest stiller, når de får vite hva jeg skriver om, det samme spørsmålet. Fra 

ikke- kristne er oppfølgeren ” prøver de å omvende deg?” Fra kristne er oppfølgeren ”hvorfor 

ikke” med påfølgende diskusjon. Jeg hadde ikke før jeg startet feltarbeidet tenkt på om jeg er 

kristen eller ikke. ”Religiøs”, svarer jeg. ”Det er tull”, får jeg til svar.” Enten så tror du eller 

ikke. Enten så er du kristen med de forpliktelsene det innebærer eller så er du ikke kristen.” 

Han virker irritert nå. Trude stilte det samme spørsmålet i husgruppa ganske tidlig i 

feltarbeidet. Hun sa hun følte det var vanskelig å komme i kontakt med ikke kristne. De var 

avvisende og hun mente det var fordi hun er kristen ”Kanskje de er litt usikre”, sa jeg, og 

kanskje de synes det er like vanskelig å få kontakt med deg fordi du er kristen. Hun sa at det 

hadde hun ikke tenkt på. Dikotomiene ”oss” og ”dem” var gjennomgående i mange av 

samtalene og inntrykkene i feltarbeidet, og det var ikke bare motsetningene kristne versus 

ikke kristne som kom til uttrykk. Medlemmene i SubChurch skilte klart mellom gladkristne 

kontra andre kristne kontra SubChurch og for eksempel popmusikk versus rockemusikk. Før 

jeg går videre med dikotomiene ”oss” og ”dem” vil jeg prøve å analysere SubChurch utfra 

dimensjoner i et religiøst/ideologisk kart.   

Steve Bruce bruker Wallis` typologiske kart for å beskrive ideologiske organisasjoner. 

Han skiller mellom organisasjoner som hevder å ha krav på den absolutte sannhet og de som 
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mener at det ikke finnes et eierskap til den absolutte sannhet. For å gjøre det klarere vil jeg 

bruke figuren til Wallis slik Bruce har satt den opp ( Bruce, 1999: 16).  

 

 

 External Conception 

 Respectable Deviant 

Uniquely Legitimate CHURCH SECT 

 

Internal 

Conception  Pluralistically 

Legitimate 

DENOMINATION CULT 

  

I følge Bruce mente Wallis at de viktigste forskjellene i hvordan folk organiserer sine 

religiøse liv på kan identifiseres ved å se på to aspekter. Det ene er ”hevder religionen å ha 

den eneste kunnskapen om frelse”, og det andre er ” er religionene fra andres ståsted sett på 

som respektabel eller avvikende”. Som eksempel på disse spørsmålene kan vi først bruke den 

katolske kirken som hevder at kun gjennom den katolske troen og ritualer kan frelse oppnås 

og anerkjenner ikke andre kirker, menigheter eller trosretninger å ha den samme evnen. Innad 

ser de på seg selv som ”Uniquely Legitimate.” Utad sett fra andres ståsted er den katolske 

kirken anerkjent som ”Respectable” Den katolske kirken kan da bli plassert under betegnelse 

”CHURCH” i figuren. ”CHURCH” og ”SECT” har det til felles at de begge ser på sin vei til 

frelse som unik; kun gjennom ”vår” praksis vil ”du” oppnå frelse. Som eksempel på en 

”SECT” kan vi bruke Jesus Kristi Kirke av Siste Dager Hellige som avviker fra ”CHURCH” i 

den forstand at den utenfra ikke er sett på som godkjent eller respektabel. I tilfellet SubChurch 

så vil menigheten i denne typologien plasseres i feltet ”DENOMINATION”, da menigheten 

ikke ser på sitt virke som den eneste muligheten til å få frelse eller innehar den eneste 

”sannhet”. I følge Bruce er forskjellen mellom en denominasjon og en hvilken som helst kult 
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at en kult ikke forutsetter et medlemskap, en tilhørighet eller en tilbedelse på samme måte 

som en menighet som SubChurch eller som for eksempel Metodistene gjør. (Bruce, 1999).  

SubChurch vil gjerne inkorporere mange elementer i kristendommen inn i sitt virke blant 

annet ved å tilby alle de kristne formene for dåp noe jeg kommer tilbake til, men denne viljen 

og ønsket om at alle som deltok i SubChurch skulle få det tilbudet de ønsket var 

grunnleggende. Om det var redselen for å støte noen eller om det kan betraktes fra et 

økonomisk synspunkt à la en markedsføringsstrategi er uklart. Det aspektet som kommer 

klarest fram er at menigheten ikke ville bli sett på som en sekt eller kult noe vi ser fra 

historien til menigheten førte i og med blant annet redselen for å virke sektisk førte til en flat 

organisasjonsstruktur og en antikarismatisk holdning.  

 

DÅP I SUB CHURCH 
 

På et møte ble dåp diskutert. En del av medlemmene var blitt foreldre og ville gjerne at 

barna skulle døpes i Sub. Dette var ikke første gangen dåp i SubChurch ble tatt opp med 

medlemmene. Diskusjonen rundt temaet var satt i gang før jeg startet mitt feltarbeid der. Jeg 

ble fortalt at diskusjonene først ble tatt opp i SubChurchs styre for så å bli diskutert i plenum 

på et søndagsmøte. Diskusjonen gikk ut på, etter som jeg fikk vite, hvilke av de kristne 

dåpsritualene som skulle brukes. Menigheten ble enig om at styret skulle komme tilbake med 

et forslag til videre diskusjon. På et søndagsmøte kom jeg i samtale med en av lederne, Are. 

Vi snakket litt løst og fast om hvordan jeg trivdes i menigheten og om jeg syntes de var 

interessante å studere. Han fortalte meg at styret hadde etter forespørsel fra menighetens 

diskutert ulike praksiser for dåp og hva som bør tilbys i SubChurch. Styret hadde kommet 

fram til at hvis dåp skal tilbys medlemmene i menigheten, så bør alle de kristne dåps praksiser 

være representert. Dette fordi de fleste kristne retningene er representert gjennom 
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medlemmene. Han meddelte at det hadde vært mange og lange og ikke minst praktiske 

diskusjoner i forbindelse med dette spørsmålet. Pinsevennene, blant noen av trosretningene, 

praktiserer voksendåp eller ”troendes dåp” som SubChurch uttrykker det i sin lille avhandling 

om ”Dåp i SubChurch”. I ”troendes dåp” senkes hele kroppen i vann for så å komme opp, for 

å symbolisere Jesus død og oppstandelse. Den døpte tror at han eller hun har blitt begravd 

med Kristus og i oppstandelsen med Ham, vaskes ren fra synd. Til dette sa Are at det i 

utgangspunktet ikke burde by på problemer å utføre ”troendes dåp”, at egentlig var det kun 

oppfinnsomheten som stoppet en. Om sommeren gikk det fint å finne vann til den ”troendes 

dåp” og han funderte litt på om det gikk an å bruke offentlige bad til praksisen. Et annet 

aspekt ved den ”troendes dåp” er at de ikke praktiserer vanlig barnedåp, men en 

barnevelsignelse. Utfordringen fortale Are meg ble kanskje å finne de aktuelle prestene eller 

teologene blant medlemmene til å utføre de ulike dåpsritualene. I tillegg kommer 

undervisning. Alle de kristne kirkesamfunnene har en form for undervisning ved dåp og alle 

som døper seg i SubChurch vil bli innkalt til en dåpssamtale. Uansett hadde styret og senere 

med medlemmenes velsignelse bestemt seg for å tilby alle de ulike dåpsritualene representert i 

medlemsmassen i SubChurch. Are hadde laget et skriv som beskriver de ulike dåpsritualene 

og en anbefaling samt en forklaring på hvordan Sub Church forholder seg til disse. Dette 

gjenspeiler igjen den demokratiske prosessen og det demokratiske synet på at alle skal bli hørt 

som gjennomsyrer SubChurchs. Jeg gjengir her noen utrag fra dette skrivet.13  

  

SubChurch er en ”tverkirkelig menighet. Dette betyr først og fremst ar ulike syn på 

dåp er representert innenfor fellesskapets vegger. Men for å unngå smertelig splittelse har vi 

inntil i dag avstått fra å praktisere dåp i Sub. Vi har likevel hele tiden ansett dåp som veldig 

viktig, etter som Bibelen lærer oss ar den kristne menighet skal ”døpe dem.. og lære dem” 

                                                 
13 Hele redegjørelsen om Dåp i Sub Church er føyd til som appendiks B. 



 75

(Matt.28.18-20.) Derfor har tiden kommet hvor vi må ta stilling til hvordan vi vil løse 

oppfordringen i praksis. Vi i Sub må nok, om vi skal unngå kjipe konflikter, innse at det ikke 

er gitt oss å ta entydig parti i denne diskusjonen… vi vil imidlertid understreke hvor viktig det 

er for oss å yte rettferdighet og respekt overfor hver enkel dåpstradisjon.. Vi vil derfor unngå 

så langt det er mulig å diskutere og problematisere selve dåps-teologien til et kirkesamfunn. 

… Vi skal presenter ikke evaluere, som vaktmesteren i Pompel og Pilt ville ha sagt det… Sub 

Church vil legge vekt på det som forener - troen på Jesus, kjærligheten til Gud og mennesker 

Diskusjonen om dåp viste at SubChurch etter hvert prøvde å etablere et helhetstilbud, 

og at det var ønske om dette blant medlemmene. Dette innebærer at SubChurch hadde som 

mål å bli en fullverdig menighet med de tilbudene en menighet normalt har. En annen årsak til 

dette ønsket fra medlemmene kan være at medlemmene blir eldre, etablerer partnerskap eller 

gifter seg og får barn og vil døpe barna sine i menigheten til tilhører.   

 

OSS OG DEM 
 

Deltakerne i min husgruppe har alle hatt en kristen oppvekst og de skiller klart mellom 

kristne og ikke kristne i den forstand at de skiller dikotomisk mellom ”oss” og ”dem”. Disse 

dikotomiene kommer også til utrykk når man ser på hvordan medlemmene i SubChurch tar 

avstand til andre kristne grupper eller når de omfavner andre grupper ta opp andre former å 

dyrke troen på og gjennom. Hadde SubChurch etablert seg for eksempel for 50 år siden i 

Norge ville virksomheten bli sett på som avvikende (plassert i rubrikken KULT) i den 

forstand at de fjernet seg fra den ”gamle” formen for trosutøvelse og i og med at de inkorporer 

elementer fra andre kristne trosretninger inn i sin praksis. Hvis vi også henger på interessen 

for musikk ville praksisen bli sett på som relativ progressivt. I motsetning kan plassere 

Bedehusvirksomheten som oppsto på Sør- og Sør-Vestlandet for over hundre år siden i 
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rubrikken SEKT i den forstand at de kategoriserte virksomheten sin i de som var innenfor og 

de som var utenfor bedehusmiljøet uavhengig om du var kristen eller ikke. Bedehusmiljøet 

oppsto som en protest mot den norske tradisjonelle kirken og kirkeherrene og det mange 

mente var manglende interesse og forståelse fra kirken og kirkelederne i Oslo (Aagedal 2003). 

Bruce beskriver hvordan moderniseringen av det vestlige samfunnet har ført til en type 

sekularisering og nedgang i de viktigste og grunnleggende religiøse tradisjonene og dermed 

åpnet for en eksperimentering av religiøs tilhørighet og tro. 

 

First, there is the point that the decline in the main religious traditions leaves ever larger 

numbers of people free to experiment; free because the decline of that older form reduces its 

ability to stigmatize cultic alternatives as deviant. Second, there is the core belief of New Age 

religion in the divinity of the self. Grounded in some variant of the Hindu and Buddhist view 

that the apparent diversity of matter disguises a fundamental unity, and hence “all is one”, it 

argues that we should no longer seek God outside ourselves but within. For we are both all 

God’s children and all God (Bruce, 1999). 

 

Jeg vil ikke med dette prøve å vise at SubChurch representerer en New Age religion, men 

prøve å vise hvordan det som av mange blir kalt form for sekularisering av det vestlige 

samfunnet og i Norge har ført til et mer mangfoldig religiøst liv og at denne formen for 

sekulariseringen har ført til at vi ikke lenger ser på oss selv som Guds utvalgte, men at vi 

velger Gud (Bruce 1999). Religion har gått fra å være folks kollektive verdensbilde og 

livsverden til å bli noe individuelt og valgt.  

Bruce skriver at tidligere betydde individualisme retten til avstå- si nei. Nå, sier han, 

betyr individualisme retten til å bestemme, ikke hva man vil gjøre, men hva som er saken 

(Bruce1999). 
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 I SubChurchs tilfelle kan et utdrag fra Subvisjonen være et eksempel på dette. 

Subvisjonen beskriver hva SubChurch står for med begrunnelser.    

   

Vi vil være en menighet som setter kreativiteten høyt. Vi tror at Gud er den mest kreative i 

universet nettopp fordi han skapte kreativiteten. Vi ønsker å bruke all type musikk kunst, 

teater og film og lignende for å tilbe ham, formidle ham og rett og slett bare glede oss over 

hans skaperverk (Visjon for SubChurch). 

 

I SubChurch kan vi se tendensen til å innlemme Gud i alt. Siden Gud er i alt også i de 

som tror så anerkjenner også Gud alle de ulike kristne dåpstradisjonene, all type musikk og 

klesstiler. Denne tolkningen av religion og kristendommen som SubChurch her praktiserer er, 

slik jeg ser det, en måte for ungdommen i menigheten til å inkorporere det de som unge 

interesserer seg for inn i troen også fordi de mener de er det de tror.  Et annet aspekt er også at 

ved å inkorporere interessert som musikk og film samt andre kultur ytringer inn i troen kan, 

sett utenfra, være med å viske ut et inntrykk av at alle kristne ungdommer er like. Ved bruk av 

symboler, klesstil, musikkstil, utseende og ansiktsuttrykk vil de skille seg ut i forhold til andre 

kristne ungdomsmiljøer og gli inn i tradisjonelle ikkekristne ungdomsmiljøer.  Det er ingen 

regler som derfor sier at man ikke kan tilbe Gud i form av heavy rock og kle seg i sort med 

nagler. Anne Gullestads forståelse og tolkning av Clifford Geertz’s definisjon av religion 

peker på mening og symbolisering som sentrale trekk ved religion og ved å fokusere på disse 

kan vi kan vi få en dypere forståelse av SubChurch. Geertz’s oppfatning er at symboler ikke 

bare uttrykke ulike former for tro, men også er med på skape dem. 

In Geertz’s conception symbols not only express beliefs, they also crate and shape them.  

(Gullestad, 1988) 

 Jeg kommer tilbake til symboler, form og stil og vil utdype dette grundigere i et senere 

kapittel, men jeg vil her peke på at ved å bruke interessen for rock og det rocken står for som 
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noe av grunnlaget til dannelsen av SubChurch, har influert både innholdet i gudstjenestene, 

visjonene de satte for menigheten samt praktiseringen av troen. Ved å velge rock og da særlig 

progressiv rock og heavy/hard rock med de sett av symboler og stil som følger med som 

musikkunderlag så tok de avstand fra det de så på den kristne motsatsen til dette; det mine 

informanter kalte ”gladkristne”   

Trude, Victor og Andreas fortalte uavhengig av hverandre hvordan de ikke lenger ville 

identifiseres med det de kalte ”glad kristne” og det de kalte ”gladkristen soft-pop”  

”Du kan se på en person om han eller hun er glad kristen,” sa Victor. 

”Ja, på klærne”, sa jeg og tenkte på en samtale med Trude før en Gudstjeneste. Trude meddelte 

at Subchurch den siste tiden hadde trukket til seg noen gladkristne. ”Hvordan vet du det?” 

spurte jeg. 

 ”Klær og utseende, svarte Trude. Se på hun der.”  

En jente med langt lyst hår pastellfarget genser skilte seg noe ut fra den svartkledde mengden. 

Hun smilte og så frisk og sunn ut.  

”Nei, ikke så mye klærne” sa Viktor, ”men ansiktsutrykket.  

Ut fra samtaler i husgruppa om gladkristne forstår jeg det slik at de har et spesielt 

ansiktsutrykk som utstråler en slags positivitet og snakker veldig sakte og inntrengende. 

 ”Oss” og ”dem” problematikken ga seg ikke bare uttrykk i kristne versus ikke kristne 

men også kristne versus kristne. Den individuelle retten til å selv definere innhold, symboler, 

form/ritualer samt tro gjorde seg gjeldene i etableringen av menigheten siden de ikke følte seg 

hjemme eller trivdes så godt i sine respektive trossamfunn, kirker og menigheter. 

 

OSS OG DEM - KULTUR OG IDENTITET 
 

 En dag vi på et møte i husgruppa opplevde jeg hvordan noen av medlemmene i 

SubChurch hadde delt sin erfaringsverden og opplevelsesverden inn i oss -kristne og dem – 
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”ikke-kristne”. Jeg velger å beskrive hele møtet da det også er et godt eksempel på hvordan et 

husgruppemøte foregår.  

Det er en varm vårdag og husgruppa møtes hjemme hos Trygve. Trygve sitter også i 

styret til SubChurch. Det er varm og det er tungt å gå opp de seks etasjene til leiligheten. Det 

er en liten og hyggelig leilighet. Ryddig og med afrikanskinspirert interiør. Et stort el-piano 

med tilhørende mikseutstyr og forsterkere tar opp mesteparten av plassen i den lille stua. Det 

er ingen TV, og et musikkanlegg som ser dyrt ut har fått hedersplassen på langveggen. 

Kjøkkenkroken er ryddig om minimalistisk utstyrt bortsett fra en del flasker med ulike former 

for alkoholholdige drikker som står i klynge oppå kjøkkenskapene. 

Kveldssola skinner inn i den lille leiligheten og gjør den meget varm. Gjennom det 

åpne vinduet kan vi høre bruset fra elven og stemmer fra barn og voksne som har samlet seg 

til grilling og lek på plenen utenfor. En etter en ankommer deltakerne og i dag er det også et 

nytt medlem, en ganske ung jente. De småprater litt om løst og fast og blir kjent med 

omgivelsene. Eieren av leiligheten blir ertet litt fordi det er så ryddig og guttene er veldig 

interessert i hvor mye musikkanlegget koster.  På hvert møte pleier vertene å tilby kaffe og te. 

I dag serveres også is og jordbær. De snakker om ferieplaner og litt om hva de har gjort siden 

sist. Geir er medlem av Holy Riders, en motorsykkelklubb, og fortalte om et sykkelløp han 

har vært med på. Det hadde oppstått problemer da de skulle frakte syklene til stedet hvor løpet 

fant sted. Bilen som i utgangspunktet skulle frakte syklene hadde kollapset så to dager før 

avreise var de uten transport. ”Men jeg var helt rolig”, sa han. ”Jeg satte min lit til at Gud ville 

hjelpe meg, og som et mirakel, dagen før vi skulle dra fikk vi tak i en bil”. De andre nikker 

gjenkjennende bekreftende til dette utsagnet. Det er som det skal være. Isen og jordbærene er 

fortært og Trude, sier det er på tide å starte. De ber. Det foregår slik at Trude spør om noen vil 

bli bedt for eller om de har ønsker om å be for noe eller noen. Trude starter og så går turen til 

neste mann. De ber for hverandre og andre mennesker som de har en nær tilknytning til. De 
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ber også om at Gud må gi Sub Church styrke til å ta på seg de oppgavene som den nå står 

overfor når det gjelder å finne nye lokaler. Etter bønnen spør Trude om de leser skriften eller 

om de glemmer det i deres travle hverdag. Hun lurer på om de har noe favoritt skriftsteder. De 

snakker om skriftsteder, leter de frem i biblene og forteller hvilken betydning de har og 

hvorfor. En av guttene sier han leser litt hver dag. Han leste nå Matteus om igjen. Trude 

virker litt skeptisk til sannhetsgehalten i dette og en litt trykket stemning sprer seg. Vi snakker 

om Det Gamle Testamentet og Svein sammenlikner Det Gamle Testamentet med en 

skrekkfilm/bok. Vi snakker litt om ulike tolkninger av disse gamle skriftene og 

oversettelsesproblematikk. Stemningen virker nå, for meg, litt amper og guffen.  ”Jeg lurer 

på”, sier Trude, ” hva ikke-kristne gjør når de har problemer, er utafor og lei seg. ”De har jo 

ikke Gud og Jesus”. ”Hva gjør dere Aase?  

  Trude virker oppriktig bekymret for de ”ikke -kristne.”  Dikotomiene oss og dem 

spurtet mot meg. Mange ser på nordmenn og Norge som en kristen nasjon tuftet på kristne 

moralnormer og verdier forankret i kristendommen. Jeg ser allikevel ulikheter mellom de som 

er praktiserende kristne og den store massen som er kristne i teorien, de er døpt, konfirmert, 

gift i kirken. Mange i Norge ”praktiserer” det vi kan kalle folkereligion eller privat religion. 

(Gullestad 1988, Repstad 1996, Bruce 1999). Privatreligiøse, som Repstad kaller dem, er folk 

som ikke går på religiøse arrangementer, går sjelden i kirken, men som tror på Gud eller en 

høyre makt14(Repstad 1996). Videre mener Repstad at skepsisen til regulert religion og 

religiøse autoriteter er med å skape en sterk ikke organisert subjektiv religion. Dette er en 

parallell til Bruce og det han skriver om den individuelt valgte troen. Det er vi som velger 

Gud ikke Gud som velger oss.  Både Bruce og Repstad mener at folk nødvendigvis ikke tror 

mindre enn før, men at det er den kirke styrte troen man tar avstand fra. Gullestad mener at 

det eksisterer en form for pietistisk sekularisme i Norge. Hun baserer sine antakelser på 

                                                 
14 Tallene Repstad refererer til er fra den såkalte Religionsundersøkelse foretatt våren 1991 og brukt i hans bok 
som underlag for analyse. 
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feltarbeid i en forstad i Bergen. Hun mener å se, basert på samtaler med kvinner der om hva 

som er moralsk riktige og ikke riktige handlinger og ”hvis jeg har rett (i at det eksisterer en 

form for pietistisk sekularisme), sier hun, så betyr dette satt på spissen at religion har hatt 

betydning for hvordan folk konseptualiserer og kategoriserer.”  

If this is true, it means that religion in the narrow sense of the word has influenced people’s 

concepts and categories (Gullestad, 1988:29). 

Hun mener videre at vi i Norge ser på likeverd som likhet. ( Hun mener selv at forskjellen er 

bedre uttrykt på engelsk; equality as sameness) og ved å kategorisere likeverd som likhet så 

blir det vanskelig for oss å takle forskjeller og ulikheter. I dagliglivet har folk tatt til seg en 

måte og samhandle på som understreker likhet og underkommuniserer forskjeller. Hun mener 

videre at bevisstheten om ulikheter mellom ”oss” og ”dem” ofte blir formulert i moralske 

termer (Gullestad 1988, 2002). Mitt inntrykk av SubChurch er at en slik holdning og 

tankesett, være seg bevisst eller ikke, er noe de ”rebellerte” mot. De kommuniserte forskjeller 

mellom dem og andre kristne ved å bruke symboler som klær musikk og stil. I tillegg ville de 

viske bort skillene mellom de ulike kristne tradisjonene ved å tilby alle kristen former for dåp. 

De brukte guttene i en lokal motorsykkelklubb som vakter på et arrangement de hadde noe de 

gjorde av praktiske grunner samt for å vise at i SubChurch er alle velkomne. Jeg kommer 

tilbake til denne hendelsen   

Ifølge Repstad så deltar ca. fem % av befolkningen i organisert religiøs aktivitet i en 

tilfeldig valgt uke (Repstad, 1996). Det vil da si at en stor prosent av befolkningen er enten 

ateister, agnostikere har en annen religion enn kristendom eller har en individuell tro eller 

privatreligion. Initiativtakerne til SubChurch hadde ettersom jeg forsto en skepsis til 

autoriteter også i kirken, noe som kom til uttrykk i organisasjonsformen valgte for 

menigheten. Gullestad mener å vise utfra sine samtaler med kvinner i en forstad i Bergen at 

selv de som ser på seg selv som ikke praktiserende kristne allikevel bruker moralnormer tuftet 
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på kristne verdier, holdninger og livssyn i sin reaksjon på handlinger som strider mot det 

”vanlige”, det moralske ”riktige. (Kvinnene der syntes det var greit for en mann og far å være 

ute på byen og feste hele natten, men ikke for en kvinne som attpåtil var mor) (Gullestad 

1988). Konflikten, hvis det er en, går da på hvem som eier moralen. For de aktivt 

praktiserende kristne er det bibelen og det Gud og Jesus kommuniserer gjennom den, men 

(også i tilfellet SubChurch) hvordan de tolker denne og Gud.  I SubChurch, siden Gud er i alt 

også i musikken så er det greit å spille rock under gudstjenestene og lovsangen. 

Dikotomiene ”oss” og ”dem” kan sees på som grenser. I Trudes uttalelser bringes det 

inn mange grenser; kulturgrenser, identitetsgrenser og religionsgrenser. Disse grensene kan 

være vanskelig å definere, som oftest bare føles de og de kan være vanskelige å kategorisere.  

Mange ikkepraktiserende kristne jeg har snakket med definerer seg selv som oss og de kristne 

som de andre, slik som de jeg har snakket med i SubChurch gjør. Dette er et spørsmål om 

identitet.  Hylland Eriksen snakker om ulike identiteter, gruppeidentiter og om hvordan 

gruppefelleskapet på det kognitive planet er relevante når de er viktige, men ikke ellers. Han 

sier at det kulturelle fellesskapet er overlappende og utydelig avgrenset i forhold til hverandre, 

- og personer er forbundet med ulike gruppeidentiter på samme overlappende og utydelige 

avgrensede måte. Slik er det også med medlemmene i SubChurch. De er musikere, studenter, 

arbeidstakere og kristne og identifiserer seg sikkert også med disse.  Man kan ikke slutte fra 

etnisk (eller religiøs) merkelapp til verken identitet eller til kulturelt spesifikk oppførsel. 

(Hylland Eriksen 2003) Bruce skriver, som nevnt tidligere at etnisitet og religion ikke lenger 

henger sammen. Man kan ikke se på folk hvilken religion de tilhører. Allikevel mener jeg å se 

i SubChurch at medlemmene der ser på det å være kristen som en stor del av sin identitet som 

de gjerne poengterer. På de festene jeg har deltatt hvor det i utgangspunktet ikke har vært 

planlagt et kristent innhold, har jeg truffet en del mennesker som presenterer seg slik ” Hei jeg 

er Håkon. Jeg er kristen, eller, jeg er Vibeke, du er vel klar over at vi er kristne?”  Jeg er av 
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dog av den formening at når disse ungdommene deltar i studentlivet, er på jobb, ute på byen, 

så holdes kanskje den delen av identiteten mer skjult eller gjøres mindre relevant fordi mange 

av medlemmene opplever at det eksiterer en ”grense” mellom det medlemmene av SubChurch 

ser på som de ”ikke-kristne” og de kristne. Jeg spurte Trude om hun fortalte sine kollegaer på 

jobben hun hadde ved siden av studiene at hun var kristen. Hun svarte at det var ikke noe hun 

ropte ut, men om noen spurte så fikk de svar.  

 

 

KRISTEN UTTRYKKSFORM, IDENTITET OG KJØNN 
 

Jeg sitter på en kafé på Majorstua med Are og Viktor. Det er fint og varmt vær ute. Vi 

snakker om SubChurch og om det å være kristen, om jobb og studier. Både Are og Viktor er 

kledd i olabukser og sorte T-skjorte med trykk på. Begge har store tatoveringer på armene. 

Den ene har en Inka sol og den andre et japansk tegn. Både Are og Viktor er skilt, men kun en 

av dem har barn.  Vi snakker om følelser og tro. Relasjonen mellom guttene og Jesus er intimt 

og derfor vanskelig å snakke om. Are mener at det er en forskjell på hvordan jenter og gutter 

utrykker sin kristenhet.  

Hvis jeg sitter på bussen og overhører en samtale mellom to jenter. Også sier den ene: Jeg 

elsker Jesus og Jesus elsker meg. La oss si at dette er flettet inn i en samtale og mange rundt 

oss på bussen hører dette. Så blir jeg flau. Jeg blir på en måte flau over hvordan andre 

uttrykker min tro. Hvis jeg for eksempel skulle kjenne disse jentene vil jeg prøve å unngå dem 

for ikke å bli identifisert med dem. Sånn er det med all samtale om SubChurch og tro som 

foregår i den offentlige sfære. 

 ”Slik som nå”, sier jeg. ”Ja”, svarer han.  

Jentene tør å si det de. De klarer å få Jesus ned i stemmen. Siden mitt forhold til Jesus er privat 

og personlig klarer jeg ikke å snakke om det. For meg da blir følelser og språk det samme. Vi 
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er ikke flaue over å være kristne, men blir på en måte fanget i midten. Mellom de kristne og 

ikke kristne når det gjelder å utrykke det. Dette problemet føler vi ikke at jentene har. Jenter er 

i utgangspunktet flinke til å sette ord på følelser, på det som er intimt og personlig. Med det er 

ikke vi gutter.  

 Jeg brukte et spørreskjema som Are en av informantene hadde laget i forbindelse med 

en oppgave i et tidligere kapittel Jeg kommer nå tilbake til det. Skjemaet viser at det er ti 

prosent flere menn enn kvinner i SubChurch. Dette er interessant da i det følge Repstad er to 

tredjedeler flere kvinner enn menn som er aktiv kristne (Repstad, 1996). En forklaring på 

hvorfor det i SubChurch er en overrepresentasjon av menn kan være at initiativtakerne til 

SubChurch er i hovedsak menn15 hvilket også kan innebære at de tiltrekker seg andre menn 

eller at de med musikkstil appellerer til menn. 

 

”Visjonsbærerne i SubChurch er også i hovedsak menn, og, sier Viktor, slik er det i rocken 

også. Rockekulturen har en flat struktur, derfor organiserer vi også oss etter en flat struktur. 

For oss er identitet og musikk flettet inn i hverandre” 

 

Det kan se ut som om SubChurch gir et tilbud til kristne gutter som de føler seg hjemme og 

komfortable med. De jentene jeg snakket med i menigheten ga uttrykk for at aksept og 

trygghet var viktige variabler. 

Andre delen av spørreskjemaet omhandler spørsmål av mer personlig karakter. Noen 

av spørsmålene handler om ærlighet, om grad av ærlighet i ulike SubChurch miljøer og om 

SubChurch miljøet hjelper eller forebygger problemer. Spørsmål om trygghet er også med i 

skjemaet og i hvilken grad medlemmene tør eller kan ”være seg selv”. Ut fra spørreskjemaene 

ser vi at en stor majoritet svarer i de i meget stor til stor grad føler seg trygge og hjemme og at 

de selv er ærlige i ulike SubChurch settinger. Svarene i skjemaene bekrefter inntrykket jeg 

                                                 
15 Se appendiks for tall fra spørreundersøkelsen  
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fikk i samtaler med medlemmer både i forbindelse med gudstjenestene og i husgruppa. I 

forbindelse med gudstjenestene snakket jeg en del med folk som satt rundt meg. De fleste tok 

kontakt med meg da de trodde jeg var ”ny” i menigheten. Et av mine mest stilte spørsmål var 

hvorfor er du her? Et ungt par svarte slik 

Vi er begge aktive i statskirken og vår menighet der, men da vi hørte om SubChurch  

Så ville vi sjekke det ut. For oss passer det ypperlig da vi kan delta både i gudstjenesten der 

(den lokale menigheten) og her på grunn av tidspunktene. Vi liker miljøet her og atmosfæren.  

Hun har langt mørkt hår og er i begynnelsen av 20 årene. Han er lys med kort hår. De holder 

hverandre i hendene. 

  Vi er gift,” sier hun og smiler.  

De liker strukturen på gudstjenesten i SubChurch.  

Den er fri og så er lovsangen deilig. Alt er mer jordnært, sier hun.  

Det er mest hun som står for snakkingen.  

En gutt spurte om jeg var ny og om jeg likte meg. Han hadde langt mørkt hår som 

hang foran ansiktet. På mitt spørsmål om hvorfor han var her stirret han på meg og svarte” på 

grunn av Gud selvfølgelig”.  Han snudde seg vekk fra meg. Under lovsangen senere i den 

gudstjenesten la jeg merke til at han gråt. Geir en av guttene i husgruppa og motorsykkel 

entusiast mente at SubChurch har appell til unge mennesker fordi man ikke behøver å være 

noen andre enn den man er. Ikke no press, et godt miljø med greie folk og kul musikk og Gud 

i sentrum som binder og holder det hele sammen. 
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DET HOLDER IKKE BARE Å VÆRE KRISTEN, MAN SKAL FØLE 
SEG HJEMME OGSÅ! 

 

”Tilhørighetsfølelse” og ”trygghet” skulle vise seg være viktige elementer for mange 

av medlemmene og derfor noe som blir lagt vekt på i møtet med nye medlemmer. Henriette, 

en av jentene i husgruppa, utrykker det slik: 

”Etter hvert som jeg ble eldre fant jeg bedehusmiljøet jeg vokste opp i innmari kjedelig. Jeg 

prøvde ut flere menigheter i hjembyen min, men følte ikke at jeg hørte hjemme noen steder.” 

Vi sitter i rommet til Trude i kollektivet og venter på de andre. Trude er på kjøkkenet for å 

ordne tevann. Vi hører hun snakker med en av sine samboere. Henriette sitter med bena 

oppunder seg i kors i en gammel lenestol. Jeg sitter i senga som på dagtid er kledd som en 

sofa med mange puter. Rommet er fylt med en blanding av gamle årgangsmøbler og 

hjemmelaget kunst. Trude har hengt opp tekstiler hun har laget selv. En kjole, et skjørt, noen 

tegninger, en i kull. Det er også en del plakater der.  Skjørtet på veggen er i tovet ull. En 

gammel kiste fungerer som bord og et indisk skjerf henger på veggen. Henriette har farget 

håret kullsort og går kledd i sorte klær. Hun har piercing i nesa og sminken er dominert av en 

tykke svart kajal strek rundt øynene. Hun er ung og livlig. I dag har hun underholdt en haug 

med unger på et kjøpesenter. Henriette er skuespiller ”in spe”. Hun jobber for et 

underholdningsselskap som tar oppdrag for andre i å profilere kjente barne-TV figurer.  

Henriette og kollegaene reiser land og strand rundt for å opptre på torg og kjøpesentre. 

”Hvordan havnet du i Oslo”, spurte jeg.  

En del av vennene mine fra hjembyen bor her og fortalte mye om Sub også tenkte jeg at jeg 

skulle prøve det.  

”Var SubChurch årsaken til at du flyttet?”  
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Nei, ikke egentlig. Jeg hadde planlagt å flytte til Oslo, men hadde ikke helt bestemt når. Jeg 

kom på besøk også ble jeg. Jeg deler en leilighet med noen andre i menigheten. Jeg er så sliten 

altså. Jeg har så mye å gjøre. Jeg har ikke vært på et husgruppemøte på en evighet heller ikke 

en gudstjeneste. Jeg jobber i helgene skjønner du. 

Henriette hopper fra det ene temaet til det andre. Hun vil gjerne dra utenlands, til Japan, men 

vet ikke helt om hun har råd, om hun tør, om det er meningen. På mitt spørsmål om hvordan 

hun har det med SubChurch svarer hun:  

Det er så kult altså. Alle hører sammen og alle er interessert i en. Det spiller ingen roller 

hvordan du ser ut, hvilken stil du har, hvem du kjenner. Det er ikke noe statusjag. Alle er på en 

måte sammen. Mange kule fester og alle kan komme. Det er alltid noe som skjer. Det er et 

kjempe godt samhold også er det kul musikk.  Sub er som å komme hjem. Her har jeg alle 

vennene mine. Her kan jeg være meg selv.  

 

Det å føle seg hjemme, å ha en familie i SubChurch går igjen de samtalene jeg har hatt 

med medlemmene. Mange snakker om de første møtene som ”komme hjem”, et sted de kan 

være seg selv, et sted de var godtatt på tross og fordi. SubChurch var for mange et miljø de 

identifiserte seg med og hvor de fikk feedback, men menigheten var ikke bare en ”koseklubb” 

for ”hjemløse” kristne ungdommer. Menigheten gikk på mange måter på tvers av skillelinjene 

mellom de kristne trosretningene i og med at de gjerne ville inkorporere alle kristne 

trosretninger inn i en menighet. Noen av de jeg snakket med fortalte at de i starten syntes 

”Submiljøet” var lukket og snevert i og med fokuset på musikk og da særs rock. Noen mente 

kulhets nivået lå litt høyt og følte i starten at de ikke nådde opp.  

Visjonsbærerne i SubChurch var unge gutter med sterk interesse for rock, å sterk at de 

ser på musikken som en del av deres identitet slik mange gjør det. I tillegg er de kristne og i 

de miljøene de holdt til så var ikke denne kombinasjonen helt ”grei”. De ville ”snakke” med 

Gud på sin måte og tilbe ham innen rammer og med ritualer de selv definerte. I tillegg ville de 
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gjerne også identifisere seg selv med andre unge og de ville at andre unge skulle identifisere 

seg med dem.  De ville skape et sted med grobunn for en kristen ungdomskultur som var like 

mye ung som kristen. Kultur handler om ideer, moral, kommunikasjon, symboler, 

tankemønstre, filosofi, kosmologi, religion, estetikk og ekspressivitet (Gullestad 1989:14). 

Gullestad bruker ordet kultur i den forstand at den innebærer all sosial handling som igjen 

innebærer et meningsaspekt som viderekan betegnes som kultur. Hun mener at den kulturelle 

siden ved sosiale begivenheter er skjult i samfunnsvitenskapen og kan derfor kun avdekkes 

gjennom analyse. Gullestad er opptatt av det moderne samfunnet og karakteriserer modernitet 

som differensiering av samfunnets roller og fora. Ved at vitenskapen, kunsten, religionen, 

økonomien og politikken ble skilt ut som egne felt, mistet religionen sin plass som det 

overgripende meningssystemet. Siden det overgripende midtpunktet, altså religionen, ble 

svekket og de andre aspektene ved tilværelsen som nevnt ovenfor ble institusjonaliserte, ble 

familien, slekten, nabolaget, vennskapet på en måte igjen (Gullestad 1989). Folk måtte finne 

sitt eget midtpunkt, sentrum å fokusere på og i Norge, og til dels i Skandinavia, er dette 

midtpunktet hverdagslivet, med hjemmet som sentrum. Det at det å føle seg hjemme var 

meget viktig for alle jeg snakket med i SubChurch så kan man si at i tillegg til å være en 

menighet, et sted for tilbedelse, så fungerte den også som et annet hjem. Et sted man kunne 

føle seg trygg og verdsatt. Nå kan man jo diskutere på grunnlag tallene overfor om religionen 

ble så svekket som Gullestad mener, men at kirken som institusjon og kontrollorgan for rett 

og galt er svekket et nok riktig.  

 

GUD ER VÅR FAR: BØNNENS BETYDNING OG INNHOLD  
 

Talene under gudstjenestene i SubChurch var kjennetegnet av et dagligdags språk og 

en åpenhet som for folk med ikke aktiv kristen bakgrunn med kirke besøk tre ganger i året 

ikke ville kjent igjen. Under en av gudstjenestene ble det snakket om bønn. Bønn var også noe 
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vi praktiserte i husgruppemøtene. Jeg lærte at man kan be om alt. I husgruppene ble alle 

forespurt om det var noe spesielt de skulle be om. De fleste svarte ja. Som regel startet Trude. 

Hun ba da for en av personene i rommet. Så gikk det videre til neste mann som ba for en 

annen person i gruppa. Slik fortsatte det til alle var bedt for. Det ble bedt for gode karakterer 

på eksamen, for at en reise skulle gå bra og for vanskeligere følelsesmessige saker som 

kjærlighetssorg, depresjoner og savn. Medlemmene i SubChurch ba for alt. Mange lette også 

etter tegn som bekreftelse på at de trodde eller ønsket å gjøre var riktig. Drømmer var en 

viktig del av disse tegnene. Eller når bibelen åpnet seg på et skriftsted når du la den fra deg og 

at det skriftstedet passet helt inn i de tankene eller valgene du hadde i eller foran deg den 

dagen.  

Henriette en av deltakerne i husgruppa ville til Japan, hun hadde vært nylig vært der på et kort 

besøk og ville gjerne flytte dit for en lengre periode, men hun var usikker. En dag satt vi og 

snakket om drømmer i husgruppa. Vi var ganske få deltakere den dagen og samtalen fløyt litt 

fritt. Jeg fortalte om en drøm jeg hadde natten før. Jeg satt på et tog og så ut av vinduet og et 

spekter av ”orientalske” ansikter strømmet mot meg som i en film. Gamle, unge, 

middelaldrende ansikter. Det ene ansiktet avløste det andre i denne drømmen. Henriette ble i 

fyr og flamme. Hun mente at dette var tegnet hun hadde ventet på. Hun skulle til Japan.   

Vi ba da i husgruppa om at Henriette måtte finne en måte å komme seg til Japan på. Henriette 

dro til Japan i november 2005 i regi av Evangelisk Orientmisjon for å være der et år. 

Bønnen er viktig i SubChurch. Den starter som regel med ”Kjære Jesus”, Kjære Gud eller 

”Du Hellige Far” ”Kjære Gud” eller ”Kjære Jesus” blir ofte gjentatt gjennom bønnen. 

 

  Kjære Gud 
 
  Hjelp Henriette å finne en løsning slik at hun kan komme til Japan. 
 
  Det er det hun ønsker mest kjære Gud. 
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  Hun vil gjerne tjene deg så hjelp henne slik at hun klarer det. 
 
  Vis henne at dette er din plan for henne, hvis det er det. 
 
  Gi en styrke til å takle utfordringene som kommer, Gud, og led henne 
 
  Amen 
 

Ved å putte inn ”navnet”, ”betegnelsen” Gud eller Jesus bønnen så tar den form av en samtale 

og nettopp samtalen er viktig i SubChurch. Samtalen med hverandre og samtalen med Gud 

eller Jesus. Visjonsbærerne i SubChurch hadde egne tanker om hvordan man skal be. Dette 

berører igjen kommer vi igjen det ”valgte” som Bruce skriver om.  

Her er noen utdrag fra en tale tatt fra en gudstjeneste som nettopp handler om bønn. 

 

   Bønn – samtalen med Gud. 
 

Bønnen er den kristnes åndedrett, har det blitt sagt. Uten bønnen kveles vi som kristne. 

Det kan ikke fungere i lengden uten åndedrett. 

 

Våg å ta troen din litt mer på alvor. 

  

Tror du Gud er en levende Gud, skaper av himmel og jord. At Jesus sto opp fra de 

døde etter å ha dødd på et kors for at vi skal kunne få fred med Gud. At Den Hellige 

Ånd bor i deg, og er en reel kraft, som det til enhver tid kan drikkes fra? 

 

Gud Fader, sønn og hellig ånd er høyst levende.  

 

Du kan snakke til han og du bør ikke minst høre på hva han har å si tilbake. Snakk til 

han som om han faktisk finns, for det gjør han.  
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Legg bort den tillærte bønneformularen og begynn å snakk med han. 

 

Vi har lært oss til så mange merkelige måter å be på. Husk at Gud er vår far. Når du snakker 

med far din så skjer det som oftest ganske annerledes enn når vi ber. 

  

Ingen ville snakket med sin far slik man ofte ber i dag, enten det er ved den karismatiske 

rattatatatatatata bønnen, eller ved den lutherske velformulerte og noe upersonlige frasene. 

 

Husk Jesu ord om at vi ikke må bli fristet til å vise oss fram ved hjelp av Top of the pops 

bønneformularer på mest mulig synlige steder.  

 

Jesus ba oss om å gå inn i lønnkammeret, datidens spiskammer, rommet uten vindu for å være 

alene med Gud og konsentrere oss om kun Gud.  Det hadde i grunn aldri funka for matglade 

folk som meg. Mmm oliven, mmm gjøkalv . 

 

En type bønn som så ofte overses, og som kanskje er viktigere enn noen gang å bli minnet på 

(tatt i betraktning infosamfunnet som drukner oss i nyttig og unyttig info), er å være stille 

innfor Gud, lyttingen. Når vi ber snakker vi nesten bare. Bønn er også lytting. Minst 50% av 

all bønn burde være lytting, akkurat som i en vanlig samtale. 

 

Kierkegaard: ”Etter hvert som hans bønner ble frommere og mer inderlig, hadde han stadig 

mindre å si. Til slutt ble han stille, ja, han ble en tilhører. Før hadde han ment at å be, er å tale, 

men nå lærte han at bønn ikke bare er å tie, men å høre. Å be betyr ikke å høre seg selv tale, å 

be betyr å bli stille og være stille og vente til man hører Gud.” 
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Luther: ”Hvis Den Hellige Ånd kommer og begynner å tale i ditt hjerte, vær stille og lytt til 

ham som kan det bedre enn du. Og merk deg hva han sier og skriv det ned, så skal du oppleve 

underlige ting.” 

Dette er å ta Gud på alvor. Begynn å søk hans vilje, hans røst. Kanskje blir du minnet på et 

bibelvers som er ment som en hilsen til noen. Kanskje blir du minnet om å be for en spesiell 

person og kanskje du også bli minnet om å ringe denne personen. Et slikt bønneliv er 

temmelig mye mer spennende enn en gjespende aftenbønn. 

 
Det er vel heller sjeldent vi hører Guds røst, selv når vi er stille for hans åsyn.  Allikevel er det 

godt å bruke tid i delvis stillhet for Gud. Det blir som å åpne vinduet om morgenen, å trekke 

gardinene vekk. Frisk luft og varme solstråler leger ditt indre.  

Åpne opp ditt indre og la Gud varme deg med sin kjærlighetssol, la hans varme og 

helbredende pust røre ved deg. 

 

Akkurat som det er ekstremt vanskelig å åpne opp gluggene inn i dine sorteste, kaldeste, 

såreste og mest ensomme deler av sjelen din for dine venner, kan det også være å la Gud se 

hele deg, med alt hva du er. 

 

Når vi er stille for Gud, vil du merke at Gud ønsker å helbrede dine indre sår. Kanskje 

begynner han å sette spotten på deler av livet ditt du har skjult for både omverdenen og Gud.  

 
Denne absolutte åpenhet, ærlighet og sannhet ovenfor Gud og dine nærmeste vil sette i gang   

en prosess i deg mot en gjenopprettelse/restitusjon. 

Vi må våge å la Jesus få innpass i hele livet vårt. Da kan forandring skje.  

 
Til deg som evt ikke er kristen, men som ønsker å bli det, men som ikke får til å tro: Gud har 

lovt oss at han vil la seg finne av den som søker han av hele sitt hjerte. 

Jer 29:13 

  Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. 
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Den vanskeligste bønnen å be på alvor er la din vilje skje. Den legger sin egen vilje bort og 

åpner for at du i løpet av dagen befinner deg på Grønland. 

Ta med deg Gud inn i hverdagen. Det kan du gjøre ved å si ifra til Den Hellige Ånd, som er 

Gud, og som bor i deg, at du vil være et redskap for Gud i dag og at Guds vilje må skje. Du 

kan gjerne si ifra at han må snakke litt klarere fordi du ikke hører så godt ennå. Vær deg selv 

når du snakker med pappaen din. 

 

Det å føle seg hjemme var som jeg har vist viktig for medlemmene i SubChurch og denne 

følelsen gjenspeilet seg også i talene under gudstjenestene og i denne talen om bønn. Denne 

talen om bønn setter fokus på ærlighet og at man skal snakke med Gud slik man gjør til faren 

sin. Den beste måten å be på sies det i talen, er den dagligdagse måten i form av en samtale. 

Bønn er som jeg har vist en viktig del av hverdagen til medlemmene i SubChurch. Samtalen 

med Gud kunne også gi svar ofte i form av ulike tegn både fysiske, som at en lastebil kunne 

frakte motorsykkelen til Geir på kort varsel og symbolske som for eksempel i en drøm. Bønn 

og lovsang er den viktigste kommunikasjonsformen medlemmene i SubChurch har med Gud 

og Jesus og er integrert i medlemmenes handlingsmønstre, både på et individuelt og et 

kollektivt plan. Bønn fungerer i menigheten som en kollektiv kategori siden de bønnene som 

bes i felleskap er like i oppbygging selv om de varierer i innhold. Bønn er også noe 

individuelt fordi medlemmene har ulike måter å be på når de er alene. Noen fører en stille 

samtale med Gud på bussen, mens andre vil være alene i et rom når de ber.    

 

 FRA TRYGGHET TIL NYE IMPULSER 
 

Jeg har i dette kapittelet vist at det er viktig for medlemmene i SubChurch å føle seg 

hjemme i menigheten. Det å føle seg trygg og kunne være seg selv er et viktig element for de 
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jeg har snakket med. Menigheten poengterer også dette i Visjon for SubChurch når de skriver 

at de vil at SubChurch skal være trygt og inkluderende fellesskap hvor hver enkelt skal blir 

tatt hånd om. Jeg har utfra opplevelser mine informanter har hatt diskutert identitet og sett på 

hvordan identitet her forholder seg i en akse delt inn i mine informanters egne kategorier av 

”kristen og ”ikkekristen” samt det å være medlem i SubChurch og ”gladkristen”  

Jeg har vist hvordan menigheten, gjennom analysen til Bruce, har definert en egen 

måte å praktisere sin kristne tro på som de føler er riktig for dem.  

Jeg har også prøvd å vise i dette kapittelet hvor man kan plassere SubChurch som en 

menighet i et religiøst landskap. Jeg har vist at SubChurch skiller seg ut fra andre menigheter 

ved å ha flere mannlige medlemmer enn kvinnelige, noe som kan forklares utfra interessen for 

og fokuset på alle former for rock. Interessen for rock er interessant å se i sammenheng med 

det å føle seg hjemme. Berkaak skriver at ”en ekte rocker ser seg ikke tilbake, men er stadig 

på farten med blikket hevet mot nye horisonter.” (Berkaak 1999:12) Med nye horisonter 

mener Berkaak at en ekte rocker mimrer ikke. Han er hele tiden på jakt etter ny inspirasjon og 

kunnskap om musikk og stil.  Noen av guttene har fortalt oss hvordan de følte seg noen 

ganger i konflikt med det å bli oppfattet som kristen og det å være ung og kul 

musikkinteressert ungdom og dette er noe av det jeg tar opp i neste kapittel. 
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5. MUSIKK OG STIL 
 

Odd Are Berkaak skriver at rock er for noen en sentral arena for selvforståelse og 

identifikasjon i samtiden. ( Berkaak, 1993) Mange jeg snakket med i SubChurch og da særlig 

mennene, hadde et forhold til musikk og da særlig rock som tilsier at de brukte musikk som 

en identitetsmarkør. ”Jeg er kristen og jeg er rocker” var svar jeg fikk da jeg introduserte 

termen ”kristenrocker” og markerte at dette var to ulike verdener som begge utgjorde en del 

av deres identitet. Identitet eller identifikasjon med noe og bort fra noe er viktige ingredienser 

i dette kapittelet som i hovedsak dreier seg om den estetiske siden av SubChurch. Jeg vil se på 

hvordan SubChurch bruker musikk og da helst rock for å skape et uttrykk som de og andre 

kan identifisere seg med og at de gjør dette både som menighet og som organisasjon. Jeg vil 

også prøve å vise hvordan de skapte seg en stil som, for dem, sto i samsvar med det uttrykket 

de ville identifisere seg med. SubChurch som subkultur med et spørsmålstegn har vært noe av 

fokuset i denne oppgaven. Jeg vil ikke prøve å definere menigheten som en sådan, men vil 

bruke subkultur som en term i en diskusjon og muligens en konklusjon.  Siden identifikasjon 

og identitet er viktige for å belyse aspekter ved og i menigheten, vil jeg se på hvordan 

identitet i SubChurch basert i individets kulturelle og sosiale omgivelser.  Det er innenfor 

begrepet om likhet mye av den antropologiske diskusjonen om identitet befinner seg. Identitet 

handler da om grupper og kategorier basert på klassifisering. Ideen er at den sosiale og 

kulturelle verdenen er delt inn i lag eller segmenter og at innenfor disse så innehar de ulike 

individene en eller annen form for medlemskap som de selv må definere seg innenfor eller bli 

definert innenfor av andre. (Barnard & Spencer 1996) Berkaak bruker termen identifikasjon 

med noe. Hylland Eriksen mener at termen identifikasjon smaker bedre enn termen identitet; 
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as the former word conotes something that is dynamic and shifting. (…) Identification is both 

chosen and determined: identity is both situational and imperative. (Hylland Eriksen 1998)  

 Initiativtakerne til SubChurch hadde et nært forhold til Gud og Jesus og nærte 

et ønske og behov for å tilbe ham, samt å leve etter prinsippene og ordene i bibelen. På den 

andre siden var de en gruppe unge mennesker som brente for rocken som uttrykk og genre og 

som gjerne ville leve i og gjennom musikken og den følelsen den gir. De ville oppfinne et liv 

som var deres eget. Skape en egen identitet basert på individuelle behov og ønsker, altså det 

de identifiserte seg med eller ville identifisere seg med. Samtidig ville de ikke identifiseres 

med andre kristne grupperinger som gladkristne. Uttrykket de oppfant for seg selv var like 

mye en identifikasjon med noe som bort fra noe.   

Hylland Eriksen mener at man kan se på kultur som måter man kan leve på. Videre 

sier han at kultur er ikke å være enige i alt, men inneholder evnen i å være uenige siden 

uenighet i noe forutsetter felles kategorier. 

Culture can (…) be regarded as the ways in which one can conceivably lead one’s life. Culture 

is not to agree on everything, bur rather consists in the ability to disagree, since disagreement 

presupposes shared categories (Hylland Eriksen 1998, 23). 

Hvis man tolker subkultur som ordet tilsier, som underkultur til kulturer som eksisterer i et 

samfunn, så kan vi si at subkultur er resultat av uenighet mellom grupper som i 

utgangspunktet har felles kategorier. Subkulturer kan da oppstå som resultat av gruppers 

identifikasjon med ”noe”. Som regel er dette ”noe” et fenomen som storparten av den delen 

av samfunnet utbrytergruppen identifiserer seg fra, ser på som noe nytt, annet, rart, farlig eller 

merkelig. I det som følger utforsker jeg slike dimensjoner med referanse til musikk og stil. 
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 FØLELSEN AV MYSTIKK 
 

 -Penny Lane, hviska jeg. Penny Lane. 

 - Strawberry Fields Forever, hviska Gunnar. 

 Vi satt omtrent en time og studerte coveret. Seb var den første som sa noe. 

 -De har bart, sa han. 

De hadde bart. Vi dro i overleppa. Det var ikke mye å dra i. Det var ikke noe. Vi satt en stund 

og feide under nesa. 

Så la Seb plata på hølet og trykka på ON. Armen glei over rillene, og da den sank, holdt vi 

pusten, hele verden sto stille, lydene fra gata angikk ikke oss, de kom fra en annen planet. 

Øra våre var svære som paraplyer. 

Etterpå lå vi strake, med øra folda sammen og fallende puls. Sånn føltes det. Sånn var det. 

Som å ha hørt Gud si Bli lys på den første dag. Det var lys (Utdrag fra boka Beatles av Lars 

Saabye Christensen 1984, 231). 

 

Initiativ takerne til SubChurch som i hovedsak var gutter hadde som unge dannet 

band, fordypet seg i rockens mystiske irrganger av stilarter og faguttrykk, hadde adoptert 

klesstil og knekket kleskoder og som Berkaak så beskrivende utrykker det utviklet seg en 

bevissthet om ”dem” og ”oss” og ”de andre” og ”der ute” og om ”da” og ”når”. Berkaak 

forklarer rock som noe som prøver å gi inntrykk av å ikke la seg forklare til andre enn dem 

som allerede forstår den. 

  

Den vil være magi og mysterium samtidig som den er direkte og konkret. Den forsøker å 

legitimerer seg selv utenfor fornuften, i de fysiske  og emosjonelle aspektene av livet som 

rasjonalismen stenger ute. Den fysiske emosjonelle livsfølelsen skal bringes fram så klart og 

sterkt som mulig, og er det avgjørende kriterium for bedømmelse og opplevelse. (Berkaak 

1993;21) 
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McCutcheon skriver om Friedrich Schleiermacher (1768-1834), en tysk protestantisk pastor 

som i 1799 publiserte sin ”On Religion: Speeches to Its Cultured Despisers” som et forsøk å 

svare opplysningstidens vektlegging av det individuelle på bekostning av religionen. 

Schleiermacher mente, ifølge McCutcheon, at religion er godt plassert innen den indre private 

og personlige sfæren av erfaring, følelser og oppfatninger. Religiøs følelse er, i følge ham, et 

aspekt ved det å være menneskelig. Essensen i religion, denne følelsen av å være absolutt 

avhengig av Gud, kan bare forståes av de som er på innsiden av religionen, gjennom direkte 

intuisjon16 (McCutcheon 1999: 68 ). Rudolf Otto underbygger Schleiermacher og hevder at 

essensen i religion, følelsen av mysteriet ikke kan bli oppfattet av de som utenfor 

(McCutcheon 1999, Otto 1923).  

 Berkaak beskriver rock, se utdraget overfor, som noe man kun kan oppfatte hvis en er 

innenfor, hvis man forstår den, hvis rocken har klart å gi meg, og dette er min tolkning, en 

følelse av mysterium.  Man kan si med støtte i både Berkaak, Schleiermacker og Otto at det 

finnes et utenfor/ innenfor sfære som mennesker beveger seg i både i rockens verden og i 

religionens verden fundert i en følelse av mysterium, noe intuitivt og noe følt.  Mitt spørsmål 

blir da om initiativtakerne til SubChurch følte sin tro som noe mystisk og intuitivt. 

Kristendommen var en del av deres personlighet og identitet og selv om den for noen var 

problematisk å utrykke så var det ikke problematisk å tro. Å tro, å be, samt å tilbe var en del 

av kjernen i deres livsutfoldelse. Det at de syntes synd på ikke-kristne fordi de ikke hadde 

Gud å henvende seg til når de hadde problemer eller hadde det vanskelig understreker hvor 

inkorporert troen var i dem og deres sanseverden.  Berkaak sier at rocken hele tiden forsøker  

å etablere uttrykk som unndrar seg konvensjonelle taksonomier og er derfor et tilfluktsted for 

                                                 
16 Schleiermacker firmly placed religion within the interior, private, and personal realm of experience, emotion, 
and feeling. Religious feeling, he argued, is an aspect of what it is to be human (…) The essence of religion, this 
feeling of being absolutely dependent on God, can therefore only be understood from the inside through a direct 
intuition.  (McCutcheon 1999,68) 
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dem som ikke vil omfattes av den universelle fornuft.” (Berkaak1993;21,22) For guttene i 

SubChurch så fikk jeg klart inntrykk av at religion, her i form av kristendom, en del av deres 

universelle fornuft og kanskje derfor ble rock deres tilfluktsted. Ikke bare lyttet de til rock 

men de skrev låter og spilte selv i band.  

 

 

Å TA AVSTAND – Å OMFAVNE 
  

  SubChurch definerer seg selv som et kristent møte sted for subkulturer.  Med 

subkulturer mener de ulike miljøer innenfor musikk, teater, film, billedkunst etc. De fleste som 

befinner seg innenfor subkultur miljøene glir ikke nødvendigvis like lett inn i tradisjonelle 

menighetsmiljøer. Derfor trengs SubChurch.  (Visjon for SubChurch) Det er interessant å se 

på menighetens definisjon av subkultur. Slik de definerer det så kan alle genrer innen musikk, 

utøvende kunst og billedkunst sees på som subkultur. Man kan diskutere menighetens bruk av 

utrykket sub i forhold til hva og kultur i forhold til hva og hvem. Selv sier de at hvis en person 

digger rock, svart metall, hip hop, rap eller pønk, altså all type musikk som ikke blir brukt i en 

”vanlig” kristen menighet og i tillegg kler deg i uniformen som følger meg så tilhører du en 

subkultur sett i forhold til det kristne miljøet du er oppvokst i. 

  På et møte i husgruppa diskuterte vi musikk. Jeg var nysgjerrig på hvor stor plass 

musikken har i hverdagen til medlemmene. En av guttene som er med i gruppa er musiker og 

spiller i et relativt kjent norsk band som har gitt ut flere CD’er. Jeg stilte mange spørsmål 

relatert til definisjonen ”kristen musikk” og musikk skapt og fremført av kristne. Vi diskuterte 

hvordan en del amerikanske og også ukjente europeiske ikkekristne band forsøkte å komme 

seg inn på de kristne hitlistene i USA for å bli spilt på radio der. Country charts og Christian 
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music charts er visst de enkleste hitlistene å komme inn på i USA.17 Jeg hadde hatt en 

diskusjon om kristen musikk tidligere med andre i menigheten og hadde da fått inntrykk av at 

temaet var problematisk å snakke om. For dem var kristen musikk en del av det miljøet de 

ville vekk fra, en del av det miljøet som kjedet dem og som de ikke ville tilhøre. Kristen 

musikk er ikke all musikk med kristent innhold. Det har noe med sjanger og form å gjøre. 

Type musikk og uniformen som følger med. Svein mente at kristne musikere ikke 

nødvendigvis behøvde å ha et kristent innhold i sin musikk. ”Kristen musikk er i hovedsak 

tradisjonell slik som salmer, godspell, gladkristen soft-pop.” Det som blir kalt kristen rock 

derimot er mer på linje med det medlemmene av SubChurch assosierte seg med, men Svein 

motsatte seg å bli kalt kristenrocker. Han var musiker. Videre mente Svein at det ble laget alt 

for lite god musikk med kristent innhold i Norge og derfra gikk samtalen over til musikk 

smak. Deltakerne i husgruppa var nå irriterte og litt sure av alle spørsmålene og 

flisespikkingen min og ville vite hva slag musikk smak jeg hadde. Hva slags musikk jeg likte, 

om jeg ofte gikk på konserter også videre. Siden stemningen nå var ganske sur fortalte jeg om 

en konsert jeg hadde vært på 80-tallet med Grand Master Flash and the Furious Five, en 

legende innen hip-hop og rap miljøet. Stemningen bedret seg på et blunk og jeg ble tatt inn i 

varmen igjen. De hadde plassert meg og kunne relatere seg til meg. Vi hadde noe tilfelles. 

Lars Saabye Christensen beskriver i boka Beatles en tilsvarende episode.  

 

- Hvilket band liker’u best? Spurte jeg. Han blei litt usikker, tørka seg over munnen. 

- Veit ikke helt, sa han 

-Veit du ikke! sa vi i kor. 

-Joa. Vi venta spent. Han fukta leppene. 

- Betales. 

                                                 
17 Jeg bodde i Houston Texas i to år, 2000-2002 og dette temaet var ofte oppe til debatt i radiostasjonen Krbe 
104.1Fm som jeg lyttet til daglig. Jeg har også flere musiker venner som på 90-tallet deltok på South by South-
West festivalen i Austin og som kom hjem og fortalte det samme.  
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Det var det. Han var en av oss. Saken var biff.  

(Saabye Christensen 1984:144) 

 

Tidlig i SubChurchs historie kledde medlemmene seg i sorte, røffe klær og som Trude 

sa med humoristisk tilsnitt ” vi var meget alvorlige, sortkledde og torde nesten ikke smile”. 

Den typiske SubChurcher ser ikke så veldig annerledes ut en ungdom og studenter du ser på 

gaten eller universitetets campus. Svarte klær, tatoveringer, piercing, slitte secondhand klær, 

olabukser og sneakers. Ved å kle seg slik signaliserer de at vi er ikke annerledes enn dere, en 

form for omfavnelse av en type mainstream ungdomstil, samtidig skaper de en avstand fra det 

som de opplever at oppvekstmenigheten, foreldrene og det de kalle glad kristne miljøer ser på 

som passende utseende. I en gruppesamtale var det en som sa at ”vi på en måte viser at det går 

an å være kristen og kul.”  

Ved å fokusere på interessene sine, her i hovedsak alle former for rockemusikk og 

kombinere denne med Gud og troen samt praktiseringen av denne er et forsøk på å bygge en 

bro mellom det å ta avstand og det å omfavne ulike trekk ved samfunnet og samtiden. 

Verdigrunnlaget de bygger menigheten på er den samme som de er oppvokst med og ved å ta 

inn alle de ulike retningene innen kristendommen går de et skritt videre når det gjelder den 

delen. Det tok en stund ut i feltarbeidet før jeg spurte meg selv om hvorfor? Hvorfor dette 

fokuset på en felles møteplass. Hvorfor ikke danne en menighet som sted for praktisere troen 

og en konsertscene som et sted for å spille, lytte og lage musikken? Spørsmålet fører oss 

tilbake til Ares utsagn om menigheters manglende ungdomstilbud. ”hvor er skatehallene og 

fotballagene” som jeg diskuterte i kapittel tre. Det eksisterer en del konsertscener i Oslo med 

barer og kafeer som sikkert har sitt faste klientell. Men hvor er utestedet som har et kristent 

grunnsyn som er alkoholfritt som kristne kan kalle for sitt stamsted og som stamtidig har en 
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kul ungdomsprofil og gjerne tiltrekkes av alle? Are og Viktor snakket en del om SubScene 

som utgjorde ”kulturhuset” i SubChurch. I Visjon for SubChurch står det at  

 

SubChurch skal være en møteplass for utøvende kunstnere. SubScene er et rusfritt 

kulturhus med konsertlokale, øvingslokale for band, teatergruppe og filmklubb. Vi 

ønsker med SubScene å være en positiv faktor i Oslos kulturliv også tilby byens 

befolkning et sted hvor man kan få utfolde sine kreative sider. SubScene drives av 

SubChurch (Visjon for SubChurch). 

 

Med SubScene skulle en del av drømmen bli virkelighet. Her kunne de band som ville øve. 

Her kunne de arrangere konserter, her kunne de sette opp teaterstykker og se film. Da jeg 

spurte hvorfor de ikke skilte disse to delene av organisasjonen SubChurch, fikk jeg til svar at 

SubScene ikke er noe utenfor SubChurh, noe som er uviktig, noe de leker med. SubScene er 

ikke et seriøst menighetsarbeid, men tvert imot er menighetens store utadrettet arbeid. 

Gjennom SubScene vil mange mennesker få sitt første møte med lokalet og alle menneskene 

som er del av menigheten SubChurch. ”SubScene er vår misjonsmark, uten at vi deler ut 

traktater på konsertene og sånn”   

.  
 

 

DP-FESTIVALEN 
 

Are og jeg sitter i SubChurch sine lokaler og prater. Han har på seg en skjorte med det 

vi kan kalle psykedelisk mønster i mange mørke farger, sorte ola bukser, tøft belte med stor 

spenne, sort hår og tatoveringer opp etter begge armene. Da vi skulle gå, tok han på seg en 

svart skinnjakke. På scenen har noen øvd. Guttene i bandet rydder. De kveiler ledninger og 
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bærer med seg forsterkere. Are og jeg snakke om tro og musikk, om rock. Vi diskuterer band 

som Deep Purple, Metallica og Led Zeppelin og flere. Vi diskuterer kristendom og vi snakker 

om SubChurch og hvordan de der ville favne alle kristne og ikke kristne og skape en 

møteplass hvor musikken står i fokus sammen med troen på Gud. ”I utgangspunktet, sier han 

som svar på mitt spørsmål, så er alle aktiviteter utenom gudstjenestene og husgruppene rettet 

like mye mot ikke kristne som kristne. Møtet mellom deltakere i menigheten skal være 

fundert i det fellesskapet sammenfallende interesser for musikk kan generere”. Dette var 

motivasjonen bak DP-festivalen. 

 

Vi er hjemme hos Viktor. Det skal være et styremøte. Jeg er tidlig ute. Viktor virker 

glad og noe stresset. Jeg kommer inn en moderne leilighet hvor det i stua står en gitar med 

forsterker, en TV og en diger sofa med et bord foran. Det er også et par lenestoler. Viktor 

”danser” gjennom rommet når han finner frem drikke. Han snakker om DP-festivalen. Jeg 

forteller at jeg så vidt har snakket litt med Are om festivalen. Kan Viktor fortelle mer? Han 

kan vise meg sier han. ”Vi lagde nemlig en video av den siste utendørs festivalen vår på 

Blaker”. Vi ser på filmen når alle har kommet. Den starter rolig med bilder av ungdom som 

setter opp telt på et jorde. Innimellom blir bildet grøtete og vi hører støy. Etter hvert går denne 

støyen over i å vise utdrag fra de ulike konsertene. Vi får også innblikk i andre deler av 

festival livet. Noen får tegnet jesusmotiver på armene sine. Det er også en kunstutstilling på 

området med bilder som viser både religiøse og ikke religiøse motiver. Det er utsalgssteder 

hvor folk selger Cd’er, vafler, kaffe og annen mat og drikke. Videoen viser også en 

gudstjeneste med nattverd som ble holdt en av dagene. I noen av bildene ser jeg noen gutter 

med like skinnjakker og skallede hoder. Da jeg spør begynner alle i rommet å le. ”Den 

gjengen var vaktene våre”, sier Svein. Alle snakker litt i munnen på hverandre. ”Vi hadde hatt 

litt problemer med folk som ville inn på området og som gjerne ville ja, hva skal vi si – bråke 
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litt. Disse gutta var stedets lokale motorsykkelgjeng. De kom den første dagen og lurte på hva 

som skulle skje også leide vi dem inn som vakter. Litt på en måte sånn forebyggende arbeid. 

Bedre å ha dem på vår side. Det var en spesiell opplevelse å se de tøffe gutta med ”hell” og 

”devil” skrevet på skinnjakkeryggen. Motsetninger. Men det fungerte. Lite bråk ble det også, 

det var ingen som torde. Jeg tror de likte det litt også, motorsykkelgutta altså. Makt.” Alle ler 

litt.  

Jeg spør om jeg kan låne videoen og det kan jeg. Vi starter så i gang styremøtet på den 

sedvanlige måten. Med bønn.  

 

Både Are, Viktor og Andreas mente at festivaler fungerer som et ”bindeledd” mellom ulike 

grupperinger i samfunnet. Emil front sangeren i gruppen Serena Manesh var festivalsjef på 

DP-festivalen fra 1997 til 2002. Jeg fikk dessverre ikke møte ham, men Andreas tipset meg 

om et intervju med ham og Emil i det kristne gratis magasinet ”SORTHVIT”. Her er et utdrag 

fra dette intervjuet.  

 

Noe av grunntanken med DP var at Gud har gitt oss et talent vi har fått frihet til å utforske i 

dypet. Det får konsekvenser når vi gjør det, og det leder ofte til uttrykk som ikke passer inn i 

de modererte uttrykksformer som vi som regel slår oss til ro med i kristne sammenhenger.  

Emil, lederen for DP-festivalen er opptatt av at kultur er noe som altfor lett blir et middel for 

noe annet i kristen sammenheng, og at når det skjer så tappes de ulike kulturelle uttrykkene for 

troverdighet. Som gjenstand for noe annet så blir de ikke så mye mer enn standardiserte 

salgstriks for et budskap. Ikke misforstå; budskapet er dritviktig. Men i hvilken grad får det 

troverdighet når vi hele tiden tilpasser måten vi formidler det på, etter «markedet»?  

– Vi kjente på en følelse av at alle arrangementer i kristenheten med en form for kulturprofil, 

som regel bare brukte kultur for å formidle noe annet. Behovet for et sted som gav folk 

mulighet til å uttrykke seg fritt, var påtrengende. Jeg tror veldig mange søker ut av kristne 
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miljøer fordi det ofte blir for trangt for dem, og om vi var med på gi dem et rom å være i, så er 

det i så fall fantastisk, sier Emil. 

– Samtidig så er det viktig å få frem at dette nok mer er tanker vi har gjort oss i etterkant, og 

målet med DP var aldri å være et opprør mot andre kristne. Tvert imot, det handlet snarere om 

at vi bare gjorde det vi hadde lyst til, oppsummerer han (SORTHVIT, 29.09 2006). 

 

Are og Viktor mente at DP- festivalen også var noe mer.  

 

Hensikten med DP-festivalen var å finne et alternativt møtested. Bygge bro mellom kristne og 

ikke kristne. Skape et fellesskap med musikken i fokus. Samtidig er det et kjennetegn på ulike 

menigheter at de har festivaler og vår ble kanskje ikke veldig annerledes. Vi ville lage en 

festival hvor også ikke kristne kunne delta og trives. En festival som var annerledes enn de 

andre kristne festivalene men det gikk ikke slik, forklarer de. Hvorfor ikke, spør jeg. Nei, når 

de ikke kristne deltakerne var rundt regnet tretti prosent så må vi jo si at til syvende og sist 

forble DP-festivalen en kristen festival. ( I 2002, den siste utendørsfestivalen hadde DP et 

budsjett på 500.000 kr. og ca. 1200 besøkende)  

 

Målet å lage en festival som møteplass uavhengig av tro og trossamfunn med 

musikken i fokus ble etter det Are og Viktor forteller ikke oppfylt. Andre 

konsertarrangementer har flere ikke kristne besøkende. I forbindelse med DP-festivalen så 

arrangerte menigheten en eller to gudstjenester. Konsertene ble mer verdinøytrale 

møteplasser.”  

Da jeg gjorde feltarbeidet i SubChurch skulle de for første gang arrangere det de kalte 

DP-indoor. DP-indoor ble alternativet da utendørs arrangementet ble for stort og krevde for 

mye tid å energi. Det er et stort apparat i sving. Bare booking eller bestilling av band til 

festivalen tar mye tid og når man tenker på at alle har arbeid eller/og studier utenfor 

SubChurch så kreves det stor dedikasjon til festivalarbeidet.  
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De fleste festivaler liker å si om et band som slår gjennom at ”de spilte hos oss først”, sier 

Viktor. DP-festivalen var ikke annerledes. For å få tak i band som var på ei oppover krevde 

inngående kjennskap til norsk rock. Og det har jo vi. He He. Kjente band som Umbrella, 

Lochness Mouse, Extol og Silver har spilt på DP-outdoor og de to siste er kanskje ikke så 

merkelig da flere av medlemmene i disse bandene er med i SubChurch.  

Are og Viktor forteller om et av medlemmene i Silver som startet et eget band som er i ferd 

med å slå gjennom internasjonalt. Serena Manesh.  

 

Dp-indoor ble ikke et så vellykket arrangement som de hadde håpet siden lokalene til 

SubChurch brant mot slutten av mitt feltarbeid. Tidspunktet for festivalen måtte flyttes og 

band som i utgangspunktet skulle spille måtte trekke seg da de var opptatt andre steder. DP-

indoor ble da holdt i de nye lokalene. Det var mye å tenke på. Bandene som kom utenbys fra 

måtte ha et sted å bo og de måtte ha mat. Styret i SubChurch og andre frivillige medlemmer 

huset bandmedlemmene. Laila, en av jentene i styret sa seg villig til å være ansvarlig for 

nattmaten til bandene. Noen fikk ansvar for innkjøp, lån eller leie av det tekniske utstyret de 

trengte, siden det de hadde hatt gikk med i brannen. Ny informasjon måtte ut på nettsidene og 

de måtte ta en ny tekstmeldingsrunde til alle i menigheten med beskjed om å spre 

informasjonen.  
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KJETTING, PIERCING, SKINN, BLONDER OG SNEAKERS: STIL 
SOM KONVENSJON 

 

(...) the politics of youth culture is a politics of gesture, symbol and metaphor, that deals in 

currency of signs and that the subcultural response is, thus, always essentially ambiguous. 

(Hebdige, 1979) 

I forkant av min første gudstjeneste i SubChurh fikk jeg beskjed av Trude at jeg burde kle 

meg i noe ungt og svart. ”Jeans og en mørk genser eller noe sånt”, sa hun. ”Du vil vel ikke 

skille deg ut?”  Mine første forventninger om en uniformert sortkledd gruppe ble ikke oppfylt. 

Ja, det var mange sortkledde der og de fleste hadde på seg jeans – olabukser og gensere eller 

T-skjorter i ulike mønstre og fasonger. Noen hadde piercing i ansiktet og noen hadde nagler i 

form av belter eller kjeder festet til klærne. Det var vanskelig å finne en særskilt stil, blant 

dem tilstede, som skilte seg ut. De fleste var kledd med variasjoner over samme tema og 

uttrykte noe ensartet. En form for kleskode jeg lett kunne kjenne igjen fra utesteder eller fra 

universitetsområdet i Oslo. Trudes formaning til meg om å kle meg riktig, viste hvor viktig 

denne kleskoden var for henne. En trend som gikk igjen var at klærne så slitne og brukte ut. 

De ga et inntrykk av avslappethet.  I stedet for å se på hvilke typer klær og stil folk hadde, så 

ble det mer signifikant å se på hvilke type klær og stil jeg ikke kunne finne blant deltakerne. 

Jeg kunne ikke finne kjente designer klær eller tilbehør med merkevare på, slik som Gucci 

eller Donna Karan.  De designerklærne jeg så, var brukte eller vintage, som det heter på 

motespråket. Det var lite pastellfargede klær og tilbehør besto ikke av glitter eller strass18, 

men heller av nagler, kjettinger og sikkerhetsnåler. Etter hvert som vinter ble til vår og 

sommer kom blondene frem blant noen av jentene. Da kombinert med slitte jeans, tøffe belter 

                                                 
18 Uekte blanke steiner som skal se ut som diamanter 
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og sneakers19.  T-skjorter med budskap var populære blant begge kjønn. Budskapet kunne 

være religiøst som ”Jesus loves me” eller politisk som med et bilde av Che Gevuara eller 

symbolsk som et bilde av et stoppskilt. Noen av jentene gikk innimellom i kjoler eller skjørt. 

Da jeg spurte jentenehvor de hadde kjøpt klærne sine så var svarene at noe hadde de laget 

selv, noe hadde de fått, kjøpt brukt, på salg eller kjøpt på Hennes og Mauritz.20   

Jeg kommer inn porten til jentekollektivet. Jentene arrangerer festival. 

Briskebyfestivalen kaller de den. Den skal symbolisere avslutningen på fem års samboskap i 

kollektivet. I forrige uke planla vi festivalen. Den skulle vare en helg, med konserter og dans i 

bakgården. Jentene hadde laget en del klær og vesker som de skulle selge også så ville de ha 

en kunstutstilling med ting de selv hadde skapt i trappegangen En av guttene i menigheten er 

kokk og han skulle lage mat som de skulle selge for en billig penge. Vi andre skulle bidra med 

det vi kunne. Kaker, boller, frukt og saft. Bakgården var full av skvallerkål og var ikke så 

hyggelig å sitte i. Jentene fant ut at de skulle få tak i store presenninger som de la over 

skvallerkålen.  

Det er lørdag ettermiddag. I bakgården ligger den del folk henslengt på noen 

puter oppå presenningene. I den ene enden av bakgården er det laget en scene med 

presenninger som tak. Det står forsterkere og et trommesett der. Det er også et stereoanlegg 

som spiller lav musikk. Jeg hilser og går opp til leiligheten med bollene jeg har bakt. På 

kjøkkenet arbeides det. Kokken er i gang med lunsj. På menyen står kylling, pasta og salat. 

Kokken stråler fordi han har klart å få tak i gårsdagens brød fra ”Det åpne bakeriet” gratis. 

Trude, Else og Maria viser meg rundt i leiligheten. De har laget ulike hjørner hvor de selger 

det de har laget. Det er små vesker laget av tovet ull og T-skjorter med eget trykk og batikk. 

Jeg kan se at de har pyntet seg. Trude har på seg en jordfarget topp i gjennomsiktig chiffon 

                                                 
19 Tøysko med gummisåler og snøring som kan fås i mange farger. Kan kjøpes med både høy og lav lest. Kan 
også fås foret til vinterbruk også kalt basketsko. 
20 En kleskjede som selger designer inspirert mote til en billig penge. 
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med en liten tank topp21 under. Maria har en knall grønn topp i kunstsilke. Begge jentene har 

jeans på. Else har seg en vintage kjole. Trude har også sminket seg. Det pleier hun ikke å 

gjøre. I natt hadde en del av gjestene ”krasjet” der. ”Vi var fem stykker i min seng i natt”, sier 

Trude. På programmet i dag er det sen lunsj, konserter, dans og til slutt inne i leiligheten en 

poesi stund hvor de som vil kan lese sine egne dikt og nattmat. Jeg blir dratt ut i trappegangen 

for å se på kunstutstillingen.  

Utpå kvelden er det full fart på scenen og på presenningen. Høy rock, black 

metal22, prog rock, men også roligere former som prog pop og funk,- og mye dans. Trude og 

Marias fine topper forsvinner til fordel for tank toppene de har under. Guttene kaster t-

skjortene og danser i bar overkropp. En del av gutta har armbånd laget av nagler. Folk bytter 

på med å være vakter i porten. Det er noen som vil inn og vil ikke forstå at det er et privat 

arrangement. Søndag morgen klokken tolv er det Gudstjeneste i bakgården. 

Jeg spurte Are og Viktor hvorfor de akkurat hadde valgt sin klesstil. De svarte at de 

hadde eksperimentert en del med utseendet sitt. De hadde farget håret sort. Raket av seg alt 

håret. Hatt mohawk sveis, brukt mye sort og nagler, mer jeans og mindre nagler. De ler litt. 

”Det er vel sånn med oss som med alle. Noen ganger ønsker vi å se ut som medlemmene av et 

bestemt band som vi er opptatt av kanskje…. Og noen ganger så vil vi se ut som de rundt 

oss”. ”Det vi har opplevd, forteller Are, er at folk ikke tror at vi er kristne når vi ser sånn ut.” 

”Nei, sier Morten, det er ikke alltid så greit og hjelpe gamle damer med vårt utseende. Buh” 

 I samtaler med jentene i kollektivet ble betydningen av stil klarere definert. ”Det er 

nok ikke lett å bli en av oss hvis du for eksempel går kledd i rosa med glitter”, sier Trude.  

 ”Jeg tror nok at du raskt ville skiftet klesstil da”. Vi vil vel helst se eller være som de andre 

rundt oss. Jeg valgte SubChurch fordi jeg likte tankene rundt hvordan en menighet bør være, 

                                                 
21 En tank topp er en topp med stropper over skuldrene. 
22 Black metal er en genre inne metal med et lydbilde som er hardere og høyere og mindre melodiøs.  Prog står 
for progressiv og lydbildet er mer melodiøs en Black metal, men mindre en mainstream rock. Funk er melodiøst 
med et fast rytmebilde som er gjenkjennende.   
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men jeg likte stilen også. Den passer med min livsfilosofi. Det vel slik at de fleste mennesker 

ikke vil skille seg ut.” ”Hva med å høre til da” spurte jeg. ”Man føler seg vel bedre hvis man 

ikke er annerledes enn alle andre. Vi blir mer like liksom. Hvis du ser på oss i forhold til 

gladkristne, så er det ikke så synlig at vi er kristne, men vi er heller ikke vestkant fiff.” 

Jentene ler litt. Klesstilen i SubChurch signaliserte nok et brudd med det de fleste så på som 

kristne konvensjoner i starten. Retten til å kle seg slik man hadde lyst til ble også til en plikt 

om å kle seg nettopp slik. Under den siste utendørs DP- festivalen gikk ”alle” i sneakers og 

med nagler festet til klærne eller som smykker.  

 Fokuset her har vært hvordan klær er med på skape en identitet, skape ”seg selv”. 

Ingunn Grimstad Klepp skriver om hvordan klær kan være med på dra oppmerksomheten bort 

fra det individuelle(Grimstad Klepp 2004). Hvis du kler deg likt med gruppen du beveger deg 

sammen med så vil du ikke skille deg ut, men du vil på en måte føle en tilhørighet med 

gruppen eller gruppen vil følge en tilhørighet med deg.  Medlemmene i SubChurch valgte sort 

som sin farge. Sort er i følge Grimstad Klepp både en farge som er farlig og hard, fordi den 

signaliserer det litt forbudte, samtidig som den er trygg og kontrollerbar fordi den passer går 

til alt, altså passer til både andre farger og i de fleste anledninger. Sort blir definert som en 

Type basisfarge (Grimstad Klepp 2004). Sort kan bli oppfattet som en hard farge og ikke en 

farge de fleste forbinder med godhet og varme som er essensen i troen til medlemmene samt i 

de fleste sosiale relasjonene jeg fikk et inntrykk av i SubChurch. Det å føle seg hjemme og 

føle seg trygg også i relasjoner med andre var viktige aspekter ved et medlemskap i 

menigheten noe som også spørreskjemaet viser. Fargen sort ble også brukt for å distansere seg 

fra det mine informanter kalte gladkristne. Jeg ble fortalt at de fleste gladkristne holdt til i 

bedehus og frikirkemiljøet hvor mine informanter også hadde sin bakgrunn. For å ta avstand 

fra de gladkristne og dermed indirekte også ta avstand fra, for mange den kristne kulturen de 

var oppvokst i, ble klesstil og musikk stil brukt middel. Ansiktsuttrykk ble også markører for 
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stil. De gladkristne, ble jeg fortalt, hadde et spesielt ansiktsuttrykk og smilte mye. 

Initiativtakerne til SubChurch var, som Trude fortalte, i begynnelsen meget alvorlige og torde 

nesten ikke smile. Det dystre og mørke uttrykket jeg fikk beskrevet som kjennetegn på den 

tidlige tiden i SubChurch hadde nok blitt noe utvannet da jeg gjorde mitt feltarbeid da jeg ikke 

fikk mine observasjoner til å stemme overens med det jeg ble fortalt. Som tidligere nevnt så 

kunne jeg ikke se en klesstil blant medlemmene som merkbart skilte ut menigheten som en 

gruppe. Jeg fant individuelle variasjoner over det samme temaet, men ingen klar entydig stil. 

Allikevel var det helt klart tilstede regler for hvordan man skulle kle seg.    

  

ROCK OG GUD 
 

Berkaak skriver at rockens språk uttrykker seg gjennom emosjonell terminologi. ”Det 

som kjennetegner emosjonene i rock er at de spilles ut i et intenst leie og ikke viser tegn på 

disiplin eller kontroll. (..) ”Love” er i rockens vokabular en slik pasjon som gir seg til kjenne 

ved å være ubehersket og overdreven. (..) Det helt ugjendrivelige tegn på kjærlighet er at man 

blir drevet til vanvidd eller ofrer seg selv(Berkaak 1993,153).  

I en av talene sine snakker Are om kjærlighetens selvdisiplin.  

 

”I can resist anything, but temptation” synger Ozzy. Selvdisiplin har aldri vært et talent i meg, 

men jeg prøver å trene den opp. Jeg har aldri klart å øve jevnt på gitar, har alltid gitt opp 

treningsprogrammene. Så fort jeg kjenner litt verk i magen, slutter jeg med sit-ups. Jeg tror 

generasjonen vår har et stykke vei å gå når det gjelder selvdisiplin. Kjærlighetens vei krever 

selvdisiplin. Kjærlighetens vei er ikke kun selvdisiplin. Kjærlighetens vei er Gudstilbedelse, 

nettopp fordi vi elsker Gud, et helbredende fellesskap fordi vi elsker hverandre, lek fordi det er 

helt naturlig å danse når man er forelsket og arbeid fordi det er nødvendig for å hjelpe andre 

og kanskje også seg selv. 
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Under en samtale om musikk under gudstjenestene spurte jeg de rundt meg hvorfor de 

ikke danset under lovsangen, slik de gjør i mange lignende amerikanske menigheter, som for 

eksempel. ”The Vineyard movement”23.”Vi er rockere. Rockere danser ikke.” Dessuten er 

Lovsangen ren tilbedelse og ikke musikk.  Musikk er det vi driver med i SubScene. Det er 

viktig å skille disse to. Som rockere kan vi være litt gale, hoppe, skrike og ta av. Men ikke 

under lovsangen. Den er tilbedelse.” 

Gudstjenestene i SubChurch hadde varierte typer av musikk genre under lovsangene. 

Under en av lovsangene ble det spilt tung sakte rock med mye trommer. Sangeren en jente 

startet sangen med å stå, men falt etter hvert på kne, bøyde seg fremover og svaiet mens hun 

sang. Hun løftet den ene hånden sin og lot den og overkroppen sin svinge frem og tilbake. 

Etter hvert som sangen utviklet seg ble trommene hardere og hennes kroppsspråk mer 

utagerende i den forstand at hun krøllet seg sammen, slik mange gjør når de gråter eller har 

vondt i magen, for så etter hvert som intensiteten i musikken avtok og trommene ble svakere, 

å reise seg sakte opp.  De fleste lovsanger består av mange repetisjoner, en form for mantra 

som gjentas og gjentas. Mange i salen svaiet med sangeren og løftet også sine hender i været, 

noen så ut som om de talte i tunger. Jeg spurte folk rundt meg om de noen gang kom i en form 

for transe under lovsangen. De som svarte, svarte benektende på dette, men et par 

kommenterte sangeren og sa at ”hun tok jo helt av, jo”.  Berkaak skriver om ”transen” i rock 

som en dramatisert transe, en teknikk rockesangere bruker som regel for å markere et 

høydepunkt.  

Det er et standard element i rockeforestillinger at sangeren kaster seg over mikrofonstativet og 

knekker sammen i knestående eller planer ut i ledningsvirvaret og rives og slites i spastiske 

                                                 
23 En nykirkelig bevegelse i USA som setter følelsesnær tro i fokus og som ofte utrykker denne gjennom dans 
(Dehlin 2001). 
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affekter av sine indre demoner – ”all shook up”- når sangen når sitt mest intense(Berkaak, 

1993, 154).  

De fleste lovsangsangerne i SubChurch sang i band og det kan virke som de tok med 

seg noen av elementene de brukte i konserter inn i lovsangen.  Berkaak skriver videre om 

transen som en intens form for liminalitet, en form for sosialt organisert galskap, en fantastisk 

væremåte som kan inngå i en strukturert og formalisert forestilling. 

Man kan godt bli gal på denne måten minst èn gang i hver låt. Rockens vokabular har en rekke 

termer for denne former for bevissthetsendring: man ”flipper ut”, ”freaker ut” og er ”far out”. 

Det er en allmenn forestilling at denne tilstanden frigjør enten kroppen eller sjelen slik at den 

kan vandre fritt som den fantastiske helten(Berkaak, 1993, 155). 

Lovsangen i SubChurch og en rockekonsert har ofte flere elementer til felles når det gjelder 

sceneopptreden, selv om sangeren og bandet i lovsangen ikke gikk så langT som mange 

rockemusikere eller rockeband gjør på en konsert scene.  Publikums reaksjoner, derimot, har 

flere ulikheter enn likheter. Personlig hadde jeg problemer med å ”gi meg hen” til musikk 

uten å bevege meg kroppslig. Under konserter, både det jeg så fra videoen fra DP-festivalen 

og det jeg selv observerte under ulike arrangementer som for eksempel Briskebyfestivalen, 

danser medlemmene i SubChurch og mange danser vilt. Det hoppes opp og ned på stedet, en 

dorm for dans som utviklet seg i takt med bandet Sex Pistols og punken på 70-tallet, eller 

hodebanging hvor personen ser ut til å dunke hodet i et imaginært bord, som Heavy Metal og 

Black Metal miljøet har gjort til sin uttrykksform. I tillegg så jeg mer rytmisk dans med myke 

glidende bevegelser og hip hop inspirert dans som er tyngre i formen enn den foregående, 

med mye hofte og rumpe vrikk.  

 For medlemmene i SubChurch er lovsangen tilbedelse. Det er ikke sangeren eller 

musikken som tilbes, men Gud og Jesus. Hvis den organiserte transen sangeren oppnår under 

rockekonserter frigjør enten kroppen eller sjelen til publikum slik at den kan vandre fritt, som 

Berkaak uttrykker det, så er det musikken, bandet, sangeren som skaper stemningen i 
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publikum. Det er en ”der og da” opplevelse. En lovsang er en hyllest og en tilbedelse til en 

stemning, en følelse en tro som allerede er inkorporert i deltakeren av gudstjenesten. 

Musikken er ikke målet, som i konserter, men middelet man bruker for å tilbe. Der i ligger 

forskjellen mellom en vanlig rockekonsert og lovsangen.  

 

                         ****************************** 

   Jeg har i dette kapittelet prøvd å vise hvordan klesstil, musikksmak og troen på Gud er 

viktige identitetsmarkører for medlemmene i SubChurch og da særlig for de som var 

initiativtakerne til opprettelsen av menigheten. Jeg har prøvd å vise hvordan musikk og Gud 

er viktige for medlemmene i SubChurch og hvordan begge og her særlig rock virker på 

medlemmenes selvforståelse og identifikasjon. Jeg har også diskutert ”utenfor/innenfor” 

problematikken når det gjelder forståelsen av religiøsitet og prøvd å vise at den samme 

problematikken man kan finne i forståelsen av rock. Jeg har også forsøkt å vise hvordan både 

konsert, band og musikkdelen i SubChurch er viktig for medlemmene på lik linje med 

menighetsdelen og prøvd å gi indikasjoner på hvordan de begge ikke bare er viktige men også 

til en viss grad utfyller hverandre.  
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AVSLUTNING  
 

Jeg har i denne oppgaven sett på historien Menigheten SubChurch og hvordan 

menigheten har utviklet seg fra å være i opposisjon til etablerte kristne miljøer og sektiske 

kristne miljøer, etter hvert utviklet sine egne konvensjoner, sitt eget uttrykk både 

organisatorisk og innholdsmessig. Jeg har sett på hvordan SubChurchs sosiale organisasjon og 

hvordan veksten til menigheten og brannen førte med seg en diskusjon om ideologien til 

SubChurch. Jeg vil betegne denne diskusjonen som en diskusjon mellom børs og katedral, da 

noen av styremedlemmene i SubChurch ville ”kaste over bord” de etablerte konvensjonene i 

menigheten om hvordan SubChurch er organisert og drives på bekostning av en mer 

bedriftsorientert måte å drive menigheten på.  Jeg har beskrevet denne utviklingen som et 

sosialt drama da den sier noe om tanker og ideer de ulike medlemmene av styret hadde og 

hvordan de var i konflikt med de etablerte konvensjonene som andre i styret forsvarte. 

Jeg har også vist hvordan musikk og da helst hard rock har influert både 

organisasjonsformen til menigheten samt fungerer som en identifikasjon i forhold til sosial 

gruppetilhørighet. Jeg har diskutert om fokuset på rock trakk til seg mannlige medlemmer 

fordi musikken og den organisasjonsformen den var med på å skape appellerte til dem. 

Jeg har også i denne oppgaven fokusert på sosial identitet og sosiale prosesser i 

SubChurch. Jeg har vist hvordan medlemmene i SubChurch i søken etter å finne et eget 

utrykk, en egen identitet etablerte sin egen stil, både i praktiseringen av sin tro, samt rent 

fysisk i form av type klær, farger og ansiktsutrykk. Stil var viktig for medlemmene i 

SubChurch. Det å kle seg riktig i de riktige fargene var ikke bare lenger et tegn på motstand, 
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men også på trygghet. Jentene jeg snakket med mente det var viktig å ikke skille seg ut og la 

vekt på at de riktige klærne skapte tilhørighet. Motstand har blitt til konvensjon. 

Det var viktig for medlemmene i SubChurch å føle seg hjemme i menigheten. 

SubChurch ble av mange sett på som ”hjemme,”  noe som kom til uttrykk gjennom samtaler, i 

talene under gudstjenesten samt i Visjon for SubChurch. Medlemmene i menigheten brukte 

også utrykket ”subber” som betegnelse på seg selv noe som understreker identifikasjonen 

mange følte med SubChurch miljøet. 

Initiativtakerne til SubChurch hadde fra starten en del ideer om hvordan menigheten 

skulle drives. I samtaler med Are og Viktor etter etableringen i de nye lokalene (etter 

brannen) snakket de om utviklingen til SubChurch. Etter brannen ble Viktor ansatt som fast 

pastor i menigheten. Tidligere hadde oppgavene som en pastor har, å lede lovsangen eller 

gudstjenesten, gått på omgang blant de med lederposisjoner i menigheten utfra ideologien om 

en flat lederstruktur. De tvilte på om denne utviklingen var riktig. Etter flyttingen forsvant 

også en del medlemmer fra menigheten. Årsaken til at så mange av de gamle forsvant kan 

gjenkjennes i et sosialt drama. Nye konvensjoner ble etablert i menigheten. Konvensjoner 

som stred mot en del av medlemmenes oppfatning av hvordan ting burde være. Alder har nok 

også en betydning. Ved tidspunktet for flyttingen hadde de fleste initiativtakerne fylt tretti 

eller nærmet seg tretti. Det å tilhøre en ungdomsmenighet kan for disse ha vært et tilbakelagt 

stadium. Berkaak beskriver rock som noe som tilhører ungdommen. Rock taler et språk kun 

de unge forstår. ”Den essensielle relasjonen som danner grunnlaget for tolkning av rock er 

”ungdom”, ikke som ren aldersgruppe, men som metafor for det ”ubesudlede” og ”rene” i 

evig kamp med det ”voksne”, som på sin side framstår som metafor for sviket i tilværelsen, 

det å akseptere det etablerte iboende faenskap og internalisere det som begrunnelse for sin 

egen tilværelse. (Berkaak, 1993:57) Det kan være at medlemmene som forsvant i flyttingen 

følte at SubChurch med sitt fokus på rock ikke lenger appellerte til dem eller ga dem det de 
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trengte. Mange av medlemmene var blitt foreldre, noe som ga seg til uttrykk gjennom blant 

annet tidspunktet for lovsangen. Tidligere hadde lovsangen startet klokken seks om kvelden. 

Etter flyttingen ble den flyttet til klokken fem, for å tilpasse seg døgnrytmen til barna. For 

medlemmene som hadde dannet familie var kanskje ikke det å føle seg hjemme eller det å føle 

trygghet i en menighet like viktig som før. De hadde skapt seg egne hjem som kunne gi dem 

denne følelsen.  

Uviklingen til SubChurch viser at motstand til slutt blir etablerte konvensjoner, regler 

for hva og hvordan man bør handle og tenke. Jeg har diskutert om SubChurch kan defineres 

som en subkultur sett i forhold til hvordan subkultur blir definert i faget. Et kjennetegn ved en 

subkultur er at de til slutt vannes ut, blir mainstream eller kan betegnes som når ”sjokk” blir 

til ”skikk”.  Jeg mener at SubChurch kan beskrives som en kristen subkultur da de i hovedsak 

var i opposisjon til tradisjonelle kristne miljøer styrt av voksne autoriteter. Denne 

opposisjonen ble til slutt en vane en konvensjon i og med at initiativtakerne til menigheten 

selv ble voksne og reddefinerte og reklassifiserte sine handlingsmønstre.    

.  
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EPILOG - SUBCHURCH I 2007 

 
 

SubChurch har i år 10 års jubileum og holder fremdeles til i lokalene de flyttet inn i 

etter brannen. Lokalene som da besto av en scene med bar, en kafé og en del øvingsrom for 

band, er redusert til en scene med bar og en kafé, Are forteller at det ble for mye jobb å 

administrere utleien av øvingsrommene. SubChurch profil er i dag sterkt knyttet til SubScene.  

En del ungdom jeg kjenner gjennom jobben min kjenner til SubScene som et konsertsted med 

kule konserter. Noen av dem har selv spilt der med bandet sitt, et black metal band. At 

SubScene ble drevet av en menighet visste de ikke. De kaller stedet for Sub.  

I årene etter feltarbeidsperioden har jeg hatt kontakt med Are og til dels Viktor pr. 

mail og vi har hatt noen møter. Jeg har fulgt med på nettsidene deres og fulgt ”blogging” som 

har foregått mellom medlemmene. I dag ligger SubChurch ute på MySpace.com. som er et 

nettsted med over 100 millioner registrerte brukere. Siden inkluderer blogger, 

diskusjonsforum, e-post, gruppeforum og mer. (Wikipedia) Gjennom MySpace når 

informasjon om SubChurch og SubScene ut til et bredere ungdomspublikum. Are og Viktor 

fortalte meg for halvannet år siden at de var litt bekymret for rekruttering til menigheten. De 

hadde håpet at med kafeen, som heter SubCafè så ville de tiltrekke seg flere brukere og 

dermed rekruttere flere til menigheten.  I dag har menigheten 150 medlemmer, men med 

brukerne av SubScene er det nok mange flere som er innom SubChurch. SubCafèen er åpen 

fra søndag til torsdag og siden SubScene er alkoholfritt er det ingen aldersgrense der. 

Spørsmålet er om det er SubScene kafeen og alle arrangementene der som tiltrekker seg folk 
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eller om det er menighetstilbudet. Siden tallet på brukerne av menigheten har vokst minimalt 

sett utfra den publisiteten SubChurch har hatt i ulik medier og da særlig gjennom ulike 

Internett publikasjoner som Dagsavisen.no(30.08 2005), Dagen (30.01 2007), Spirit (28.02 

2007), My Horizon, Magazinet, Kristnet og Dagsavisen (30.08 2005), NRK urørt, Svisj 

(NRK2) og Zoom for å nevne noen har alle artikler, programmer eller musikkvideoer som 

omhandler enten SubChurch og SubScene eller medlemmer i SubChurch.  

Are og Viktor fortalte meg at mange av dersom var medlemmer i SubChurch da jeg 

gjorde mitt feltarbeid har forlatt menigheten. De forklarte dette med alder. ”Vi er jo ikke unge 

lenger”. Det som bekymret Are var hva som ville skje med musikk profilen til SubChurch. 

”De unge i menigheten i dag vet jo ikke en gang hvem Deep Purple er! Hva skal skje med 

menigheten som en menighet med fokus på rock når de ikke har kunnskaper om hva rock er!” 

Are fortalte også at SubChurch også i dag tiltrekker seg folk i menigheten definerte som 

gladkristne i 2004. Selv om medlemstallet til menigheten ikke vokser, så vokser interessen for 

SubScene. Over 200 band har per i dag spilt på SubScene.  

Are og Viktor reflektert, under vårt siste møte, på hva de kunne gjøre for å få 

menigheten SubChurch mer på banene igjen. Viktor har de siste tre årene vært tilsatt som 

pastor i menigheten i en 50 prosent stilling. Are har ansvaret for SubScene og lønnes også i en 

50 prosent stilling. I høst sluttet Viktor. Han forklarer hvorfor i bloggen sin. 

 

It feels strange to write this post. I have just come home from the service at SubChurch. Here I 

shared a big decision I have taken. I will no longer be the pastor of SubChurch. The last 

months we have talked a lot of actually paying me so I could work more as a pastor at Sub 

Church. During these weeks I prayed, thought and talked to different leaders. What I really felt 

was that God challenged me who am I? Could I just be me and not the pastor of SubChurch? I 

have started this church together with other friends and I have been leading it for almost ten 
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years. I realized that Sub is just so big part of my identity, even this blog is called “subxxx”24. 

So I feel it is time to take a step outside of the pastor thing and just trying to figure out what it 

means to follow Jesus just being me. 

But it is important that people understand that there is no conflict or trouble going on in the 

church. I have full confidence in the leadership and I am proud of all the people in Sub 

Church, they are after all my family. 

   

Jeg spurte Are om han kom til å ta over pastor funksjonen I SubChurch. Han svarte at 

 

Det er en betydelig mulighet for at vi ikke kommer til å ansette noen ny pastor, men heller vil 

dele på oppgavene (Viktor) hadde mellom ulike folk i SubChurch.  

 Når alt kommer til alt består menigheten av mye mer enn en pastor (les 1.kor 12). Det er alle i

 sum som er ett legeme.  

Jeg tror ofte at en pastor pasifiserer menigheten, ved at vi alle sitter og venter på å få servert 

 noe av pastoren i stedet for å reise oss opp og begynne å gå noen skritt sjøl. 

 

Denne uttalelsen fra Are viser at SubChurch søker seg tilbake der hvor de var en tid før 

brannen, da den flate lederstrukturen var mer synlig i menigheten. Det kan være at ved å 

redefinere formen på menighetens sosiale organisasjon så kan de sikre SubChurchs fremtid. 

Ved at nye medlemmer blir innlemmet i den daglige driften av SubChurch og også får noe å si 

hvordan innholdet i og formen til SubChurch så kan det utvikles en kontinuitet og menigheten 

blir ikke lenger så avhengig av å beholde initiativtakerne aktive i driften for å overleve som en 

ungdomsmenighet. 

 

 

                                                 
24 Jeg har slettet navnet. 
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Appendiks A 
 
 
 

Spørreundersøkelse om tidligere menighetstilhørighet 



Info om menigheten SubChurch 

 

SubChurch er en tverrkirkelig menighet. Det betyr at menigheten har et åpent dåpssyn og 

praktiserer både luthersk, metodistisk og baptistisk dåp. Menigheten har også et åpent syn på 

nattverden. I praksis fungerer det slik at alle kristne kan være med å dele nattverden, uansett 

nattverdssyn.  

 

SubChurch har pr i dag ca 120 medlemmer. Mellom 100 og 150 feirer gudstjeneste sammen 

hver søndag. Alt i alt teller miljøet ca 200 personer. Lederskapet består av 8 personer, 3 

kvinner og 5menn, i alderen 21 til 31 år. SubChurch lønner en pastor i 50 % stilling, og to 50 

% stillinger (støttet av kommunen) innrnfor kulturhuset SubScene. For mer informasjon om 

SubChurch, les visjonen i vedlegg 1. 

 

2.1.2: 

Survey utdelt og levert inn under møte i SubChurch søndag23.05.04 

Del 1   Antall kryss Prosent   

Kjønn        

Mann   31 54,4 %   

Kvinne   26 45,6 %   

Alder   55 23,9 %   

10-15   0     

15-20   3 5,5 %   

20-25   32 58,2 %   

25-30   15 27,3 %   

30-35   2 3,6 %   

35-40   1 1,8 %   

Over 40   2 3,6 %   

Hvor lenge har du gått i Sub?        

  7år 7 14,0 %   

  6år 4 8,0 %   

  5år 6 12,0 %   

  4år 5 10,0 %   

  3år 7 14,0 %   

  2år 5 10,0 %   

  1år 6 12,0 %   

  0år 10 20,0 %   
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Kirkelig bakgrunn        

Katolsk   1 1,3 %   

Den Norske Kirke (Luthersk)   24 32,0 %   

Den Lutherske Frikirke   0 0,0 %   

Misjonssambandet   5 6,7 %   

Indremisjonen   2 2,7 %   

Frelsesarmeen   0 0,0 %   

Frie venner   3 4,0 %   

Metodist   1 1,3 %   

Baptist   0 0,0 %   

Pinsevenn   20 26,7 %   

Kristne senter, og andre "trosmenigheter"   14 18,7 %   

Ingen   0 0,0 %   

Andre   3 4,0 %   

Misjonsforbundet   2 2,7 %   

         

Geografisk bakgrunn        

Bodd i Oslo over 10 år   8 13,6 %   

Østlandet ellers   28 47,5 %   

Sørlandet   8 13,6 %   

Vestlandet   10 16,9 %   

Midt-Norge   4 6,8 %   

Nord-Norge   1 1,7 %   

Sverige   6 10,2 %   

Danmark   0 0,0 %   

Tyskland   0 0,0 %   

Annet område.   0 0,0 %   

         

Har du vært en kristen i hele livet? Ja 48 80 %   

  Nei 12 20 %   

Hvis nei, har SubChurch spilt noen rolle for at du ble en kristen? Ja 4 33,3 %   

  Nei 8 66,6 %   
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Appendiks B 
 
 
 

Dåp i Subchurch
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Appendiks C 
 
 
 

Spørreundersøkelse om ærlighet og trivsel



følgende presentere del 2 og 3 av surveyen. Denne vil jeg så kommentere, før jeg presenterer 

og kommenterer de fem dybdeintervjuene.  

 

2.3.1: Presentasjon av survey del 2 og 3. 

 

Survey     

Del 2     

     

Sett karakter     

    Antall kryss Prosent Snitt 

Forebygger Sub-miljøet eventuelle problemer for deg? 6 3 5,2 % 3,98 

  5 19 32,8 %   

  4 20 34,5 %   

  3 7 12,1 %   

  2 8 13,8 %   

  1 1 1,7 %   

Er Sub-miljøet til hjelp for dine eksisterende problemer? 6 5 8,6 % 3,86 

  5 13 22,4 %   

  4 20 34,5 %   

  3 10 17,2 %   

  2 9 15,5 %   

  1 1 1,7 %   

Hvor åpen og ærlig er du ovenfor folk flest på Sub? 6 5 8,3 % 4,22 

  5 20 33,3 %   

  4 23 38,3 %   

  3 8 13,3 %   

  2 3 5,0 %   

  1 1 1,7 %   

Er du med i en husgruppe eller et annet SubChurch-relatert 

fellesskap? Ja 36 58,1 %   

  Nei 26 41,9 %   

Hvis ja, hvor åpen og ærlig er du i dette fellesskapet? 6 9 25,0 % 4,81 

  5 18 50,0 %   

  4 4 11,1 %   

  3 3 8,3 %   

  2 2 5,6 %   

  1 0 0,0 %   

Har du en "Skriftevenn"?  Ja 26 41,9 %   

  Nei 36 58,1 %   
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Hvis ja, hvor åpen og ærlig er du ovenfor din skriftevenn? 6 14 53,8 % 5,46 

  5 10 38,5 %   

  4 2 7,7 %   

  3 0 0,0 %   

  2 0 0,0 %   

  1 0 0,0 %   

Går du til noen i forbønnsteamet for samtale/sjelesorg/forbønn? Ja 9 15,3 %   

  Nei 50 84,7 %   

Hvordan er åpenheten og ærligheten i talene i Sub? 6 7 11,9 % 4,66 

  5 28 47,5 %   

  4 21 35,6 %   

  3 3 5,1 %   

  2 0 0,0 %   

  1 0 0,0 %   

I hvor stor grad er Sub, slik du opplever det, et helbredende 

fellesskap? 6 1 1,6 % 3,76 

  5 12 19,4 %   

  4 27 43,5 %   

  3 16 25,8 %   

  2 5 8,1 %   

  1 1 1,6 %   

 

Survey     

Del 3     

     

Hvor enig er du i disse uttalelsene? Sett karakter     

    Antall kryss Prosent Snitt 

I Sub tar man vare på hverandre 6 2 3,2 % 4,02 

  5 18 29,0 %   

  4 28 45,2 %   

  3 8 12,9 %   

  2 5 8,1 %   

  1 1 1,6 %   

I Sub ber de for hverandre 6 6 9,8 % 4,23 

  5 15 24,6 %   

  4 29 47,5 %   

  3 9 14,8 %   

  2 2 3,3 %   

  1 0 0,0 %   



I Sub kan jeg være helt ærlig med livet mitt ovenfor andre 6 9 14,5 % 4,39 

  5 23 37,1 %   

  4 17 27,4 %   

  3 9 14,5 %   

  2 4 6,5 %   

  1 0 0,0 %   

I Sub føler jeg meg trygg 6 16 25,8 % 4,61 

  5 17 27,4 %   

  4 21 33,9 %   

  3 5 8,1 %   

  2 3 4,8 %   

  1 0 0,0 %   

I Sub kan jeg være meg selv 6 18 31,0 % 4,88 

  5 21 36,2 %   

  4 17 29,3 %   

  3 4 6,9 %   

  2 0 0,0 %   

  1 0 0,0 %   

 

Kommentarer til Survey, del 2 og 3: 

I del 2 av undersøkelsen skal det svares med å sette karakter fra 1 til 6. 

På spørsmålene om miljøet i SubChurch forebygger ens problemer og hjelper en med 

eksisterende problemer, svares det ganske positivt. Snittkarakterer oppunder 4 er bra, men 

over 25 % av svarene er på den negative siden av skalaen.  

I det følgende spør jeg etter hvor åpen og ærlig en er ovenfor folk flest, husgruppen en 

eventuelt går i, og eventuelt sin skriftevenn. Her scores det høyt på det første spørsmålet.  

Ca 60 % går i husgrupper, og her scores det markant høyere på åpenhet og ærlighetsskalaen. 

Blant de 40 % som har en skriftevenn scores det utrolig høyt. Et snitt på 5,46, ingen svar fra 3 

og nedover og 92 % svare med karakteren 6 eller 5.  

Det som er mer negativt er at bare 15 % går til forbønnsteamet under møtene for 

samtale/sjelesorg/forbønn.  

Et viktig poeng i det å formidle budskapet om åpenhet, ærlighet og sannhet, er singnaleffekten 

fra talerstolen. Lederne bør gå foran og vise noe av sitt sanne og svake jeg, slik at menigheten 

tar etter. Det scores høyt på spørsmålet om åpenhet og ærlighet i talene på Sub.  

Det svares også positivt på spørsmål om i hvor stor grad en opplever SubChurch som et 

helbredende fellesskap, men her synes svarene å peke i retning av at man har en del å gå på. 

kp
Rectangle




Vedlegg 2 
 
Spørreskjema til essay av Stian Aarebrot          
          

Svar ved å sette kryss.          
          

Kjønn:   M   K           

            

Alder:              
               

            

Hvor mange år har du gått på Sub?  7 6 5 4 3 2 1 
0-
1 

            
Kirkelig bakgrunn (sett kryss, hvis flere, sett flere 
kryss)       

Katolsk                   

Den Norske Kirke (Luthersk)                   

Den Lutherske Frikirke                   

Misjonssambandet                   

Indremisjonen                   

Frelsesarmeen                   

Frie venner                   

Metodist                   

Baptist                   

Pinsevenn                   

Kristne senter, evt andre "trosmenigheter"                   

Ingen                   

Andre                   

Hvis andre, skriv hva.                   
                    
                    

Bosted før Oslo (sett kryss)                   

Bodd i Oslo over 10 år                   

Østlandet ellers            

Sørlandet                   

Vestlandet            

Midt-Norge                   

Nord-Norge            

Sverige                   

Danmark            

Tyskland                   

Annet område.            

Hvis annet, skriv hva.                   
                    

                    
            



 

Har du vært en kristen hele livet?             J   N 
            
Hvis nei, har SubChurch spilt noen rolle for at du ble en kristen?   J   N 
 
           

Gi karakter / Terningkast (kryss av ved din karakter)        
            

Forebygger Sub-miljøet eventuelle problemer for deg?   6 5 4 3 2 1 
                    
Er Sub-miljøet til help for dine eksisterende problemer?  6 5 4 3 2 1 
            
Hvor åpen og ærlig er du ovenfor folk flest på Sub?     6 5 4 3 2 1 
                    
Er du med i en husgruppe eller et annet        J  N 
SubChurch-relatert fellesskap?           
Hvis ja, hvor åpen og ærlig er du i dette fellesskapet?   6 5 4 3 2 1 
                    
Har du en "Skriftevenn"?        J  N 
            
Hvis ja, hvor åpen og ærlig er du ovenfor din skriftevenn? 6 5 4 3 2 1 
                    
Går du til noen i forbønnsteamet for samtale/sjelesorg/forbønn?  J  N 
            
Hvordan er åpenheten og ærligheten i talene i Sub?                 
        6 5 4 3 2 1 
            
I hvor stor grad er Sub, slik du opplever det,                 
et helbredende fellesskap?       6 5 4 3 2 1 
            
Hvor enig er du i disse uttalelsene?       6 5 4 3 2 1 
            
I Sub tar man vare på hverandre       6 5 4 3 2 1 
            
I Sub ber de for hverandre       6 5 4 3 2 1 
            
I Sub kan jeg være helt ærlig med livet mitt ovenfor andre 6 5 4 3 2 1 
            
I Sub føler jeg meg trygg       6 5 4 3 2 1 
            
I Sub kan jeg være meg selv       6 5 4 3 2 1 
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