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Mysen stasjon ca 1905 

Før vi begynner på 
historien om Betania 
ønsker vi å fortelle og 

vise noen bilder fra 
den unge stasjons-

byen Mysen sin 
utvikling. 



Nordre Mysen gård 1873 

I 1873 var det stort 
sett  bondegårder i 
Mysen, det som vi i 
dag omtaler som 
Mysengryta. 
Eieren av Nordre 
Mysen, nordre del, 
Ole Mysen, var en 
pådriver for å få 
jernbanetraseen til 
Mysen. 



Mysen stasjon 

Østfoldbanen, Østre 
linje, ble ferdigstilt 
og åpnet i 
november 1882  og 
gikk fra Ski til 
Sarpsborg. 



Damplokomotiv type 1, benyttet på Østre linje fra 1885 

Her vises et av de 
første lokomotivene 
som betjente jern-
banestrekningen. 



Mysen, tidlig 1900 tall 

Bilde av Mysen med 
jernbanen i 
forgrunnen. Bak til 
venstre på skimtes 
spiret på Mysen 
kirke og bak til 
høyre sees husene 
på Nordre Mysen.  



Anton Hamil Mysen 

I 1899 ble Mysen 
egen bygnings-
kommune, men var 
fortsatt en del av 
Eidsberg kommune.  
Første ordfører i 
bygningskommunen 
var Ole Mysens sønn, 
Anton Hamil Mysen. 



Mysen sentrum ca 1909 

Med etablering av 
bygningskommunen setter 
byggingen av stasjonsbyen 
virkelig fart. Murgårder på 
opp til 4 etg reises, 
Metodistkirken bygges i 
1897, Mysen kirke noen år 
etter.  Det finnes to 
hoteller, flere velassorterte 
dagligvareforretninger,  
to stk sagbruk, elektrisk 
strøm finnes også. 



Mysen skysstasjon ca 1910 

Dette bildet viser at 
Mysen er blitt et 
trafikknutepunkt 
med både jernbane 
og diligence-ruter. 
Mange mennesker  
reiser til, fra, og i 
gjennom den unge 
byen. 



Mysen skysstasjon ca 1910 



Slike kjøredoninger 
kunne en også møte i 

gatene….. 



Mysen sentrum ca 1915 

Her står vi foran 
stasjonen og kikker 
oppover Storgaten 



Mysen sentrum 1920 

Dette bildet viser 
krysset mellom 
Storgaten og den 
senere David Blids 
gate med stasjonen 
i bakgrunnen 



Marie og Anton H Mysen 

«Da underrettet 
brukseier Anton H. 
Mysen og frue 
høsten 1902 
Kristianaia biskop 
om ……….. 



Mysen kirke ca 1906 

« …….. at de paa egen 
bekostning vilde opføre 
en kirke og gi den til 
Mysen bygnings-
kommune. Arbeidet 
paabegyndes snart, og 
den 10. december 1903 
blev kirken høitidelig 
indviet av biskop Bang» 



Betanias ubebygde 
tomt i forgrunnen til 
venstre 

Skolegaten, Smedgaten, Høgliveien, ca 1915 



Forhandlingsbok for Bedehuset Betania 1916 -> 

Sitat fra protokoll, side 1: 
 
” Bedehuset Betania i 
Mysen blev bygget i året 
1916 med en gave fra 
”Hjemmets venner” stor 
kr.5000- og fri tomt av dets 
eiendom i Mysen, samt 
frivillige gaver fra venner i 
Mysen og Omegn. Resten 
blev dekket med laan.” 



Hjemmet ca 1919 
 

Fra Bygdehistorien for Eidsberg 
1800-1940 leser vi:” Hjemmets 
venner” var en forening som 
arbeidet for frivillig fattig-og 
sykepleie i Mysen. Iver Mustorp og 
kirkesanger Præsthus med flere, 
stiftet foreningen i januar 1890 ”til 
avhjælpelse av den aandelige og 
legemlige nød, som hersker hos os 
– for at skaffe trængende og 
hjemløse syke og gamle et tarveligt 
hjem. Denne stiftelse indkjøpte 
Henrik Mysens eiendom på Mysen 
nordre, søndre del, for kr.20 000,- i 
1890. …….. Fortsetter neste side 



Hjemmet, 1919 
 

I 1916 ble” Hjemmet” nedlagt. 
Grunnen var at kommunen nå 
hadde bygget kommunale alders 
og- sykehjem, Fossum og senere 
Sykestua, og det var derfor ikke 
behov for ”Hjemmet” lenger. 
Av salgssummen ble det opprettet 
et legat til utdeling av gaver til 
trengende til jul, men kapitalen var 
så stor at det dessuten kunne 
bygges to bedehus, Betania og 
Hebron. Med mindre gjeld ble disse 
to bedehusene Betania og Hebron 
bygget med midler fra ”Hjemmets 
venner» 



Ordfører Anton H Mysen 

Sentrale personer. 
I en slik byggeprosess er mange sentrale personer 
involvert. De som nevnes i protokollen var: 
”Byggekomiteens formand var brugseier Anton H 
Mysen og som øvrig medlemmer var H.C. Aas og Chr. 
Mysen ”. 
 
Anton H. Mysen var eier av Nordre Mysen gård og 
eier av Søndre Mysen gård var Christian Mysen.  
Det er spesielt interessant å merke seg at Anton H. 
Mysen  også var den helt avgjørende person når 
Mysen kirke ble bygget. Det sier noe om en tydelig 
forbindelse mellom kirke og bedehus, menighet og 
misjon som har sterk tradisjon i bygda.  
 
(fortsettelse neste side) 



Mysen Menighetshus Betania 2014 

(fortsettelse fra forrige  side) 
 

Et forhold som i de senere år på 
ny er synliggjort ved at huset nå 

er sameie mellom  
Mysen menighet  

og  
Normisjon Mysen  

 
under navnet:  

Mysen Menighetshus Betania.  



Annonse i Indre Smaalenene Avis, fredag 5. januar 1917  

Så er den store dagen der. Protokollen 
sier: 
”Huset blev indviet den 7de Januar 
1917.  Byggekommiteens formand 
redegjorde først for byggets opførelse 
og dets kostende. Derefter holt 
sogneprest Sørlie invielsestalen, 
hvorefter en for anledningen forfattet 
sang blev sunget. Siden var det tale av 
Pastor Berg, August Grimsrud, A. 
Reinertsen fra Oslo, Herrefosser og 
lærer Heier. Heiers sangkor sang en del 
sanger. Ved ofring til huset indkom 
kr.92.” 



Denne 
sangen ble 
skrevet til 
innvielsen 
av Betania 



Indre mandag 8 januar 1917 

Lokal-avisen var 
også på plass for 
100 år siden og 
lagde referat! 



Er det noe mere i  bildet fra 1919??  Se bak låven ! 
 

Det har vært 
vanskelig å finne 
gamle bilder av 

Betania. 
Husker du dette 

bildet av 
Hjemmet? Se 

hva som skjuler 
seg bak låven:  

Et lite gløtt, men 
dette er eldste 
bilde-glimt av 
Betania som 

finnes 



Det eldste bildeglimtet av Betania 
 

Bak låven ser vi 
en gløtt av 2. etg 

og taket på 
Betania. 

 
Her ser vi skjulet 

med utedoer i 
bakgården 



Betania i 1939/40 

Dette bildet er et 
luftfoto av Betania 
fra rundt 1939/40. 

 
Fra 1917 til bildet er 

tatt, er det ikke er 
blitt gjort særlige 

endringer på huset 
utvendig. 

 



Utvidelser og fornyelse. 
I 1936 ble det satt ned en byggekomite for utvidelse av huset.  
Komiteen var ikke direkte hurtigarbeidende, og det skiftet underveis på 
medlemmer. Sier protokollene noe om dette? 

Sitat fra protokoll fra 1936 ”At foreta et tilbyg til Betania blev besluttet på 
medlemsmøtet 28.juli 1936. Styret for Betania fikk på dette møte 
fuldmagt til aa bortsette bygget, som var beregnet til aa koste kr.2000.-  

Det ble besluttet å få i stand en 
utlodning. Formannen, O. 
Sandsmark, ble bemyndiget til å få 
tak i utlodningsgjenstander. Da 
frykten for at myndighetene 
muligens ville beslaglegge eller 
inndra de kristelige foreningers 
penger og hindre fortsatt arbeid, 
ble det besluttet at formannen i all 
hemmelighet skulle beholde 
pengene inntil videre. 
Utlodningen åpnet i Gløruds butikk 
med gjenstander til om lag 1200-
1500 kroner.  
Gevinster:  
-En elektrisk magasinkomfyr 
-En elektrisk vaskekoker 
-To halve griser 
Utlodningen viste en netto av 
kr.2376,19 Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde 



Betania i 1953 

I  1951 var byggekontoen  
steget til kr.18.769,48. 

Det har vært gjennomført 
flere utlodninger fram til 
nybygg stod ferdig i 1959. 
Etter hvert ble komiteens 

konklusjoner satt ut i livet. 
I 1957 ble det ferdigstilt 

garderobe i underetasjen, 
samt sanitæranlegg til 

erstatning for utedoene i 
bakgården. 



Betania 1970-tallet 

I 1959 ble det påbygd 
podium.  

Samme år kom også 
tilbygg av kjøkken med 
grupperom i kjelleren.  

 
På slutten 60-tallet bygget 
man på kjøkkentilbygget i 

høyden som medførte 
utvidelse av vaktmester-

leiligheten i 2. etg.  



Betania på 2000-tallet 



Det var en høytidsstund da vi etter 
gudstjenesten den 14. april 2013 samles 

ved Betania for å velsigne det arbeidet som 
da skulle begynne 



Nytt hus reiser seg……… 



Smijerns-arbeider fra 1957 og 2014 

Smijerns-arbeidene:  
Korset, borden og 

lammet, er utført av 
Laurits Jonassen i 

1957. Han var elev ved 
husflidsskolen og de 

har fått sentrale 
plasser i det nye 

Mysen Menighetshus 
Betania. 

 
Lysgloben ble laget av 

Magnar Aamoth til 
åpningen av nytt 

MMHB i 2014 



Talerstol, kors og nytt sidealter 

Korset som vi ser ble laget av Egil Bøhler, ca. 1975. Dette fikk ny plassering i hovedsalen og er senere blitt lyssatt av Hans Robert Hagen.  
Ivar Ånesland laget ny talerstol til åpningen av MMHB i 2014.  

Sidealteret  under korset er laget av Ivar Ånesland  til 100-års jubileet i 2017. 



Mysen Menighetshus Betania 2017 



Lokal-avisen 
var også til 

stede under 
100 års-
jubileet! 



Betanias historie er skrevet av Gunnar Navestad (finnes som eget dokument) 
Sideglimt og «Mysenhistorie» er skrevet av Ragnar Duserud og Borgny Navestad. 
Bilder er samlet inn av Ragnar Duserud. 
 
Kilder: Bygdehistorie fra Eidsberg 1800-1940, Mysenleksikonet,  
             Mysens historie 1901-1907. Gårdshistorie for Eidsberg bind II 
             Protokoller tilhørende Normisjon Mysen, m fl. 
 
Bilder: Digitalarkivet, Østfold fylkes billedarkiv, Smaalenenes Avis,  
             Eidsberg Historielags digitale billedarkiv, Jul Aage Krosby, Ragnar Duserud, 
             Elisabeth Spydevold, Trond Degnes, Lars Kåsa, Ivar Ånesland, Internet, m fl. 
 
 
 
Sidene er laget av: Ragnar Duserud 
 



Internettadresse: 
www.mmhb.no 


