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Det som er gjennomstreket har blitt fjernet underveis. Det som er grønt er lagt til etterhvert.  
 

1. Hva har Brunstad betydd for menigheten? 
 

2. Hvordan har trossamfunnet klart å bygge opp det enorme anlegget på Brunstad? 
 

3. Hva har Kåre J Smith betydd for menigheten/BCC? Hva har Bernt Aksel Larsen betydd for 
BCC? 

 
4. Kilder vi har snakket med forteller om en moral og etikk som forkynnes i BCC som i sum 

oppleves som at «man må fornekte sin egen vilje» og at målet er å kvitte seg med «vår egen 
syndige natur». Ikke minst snakker kildene om at BCC har et stort fokus på «ungdommenes 
lyster» og at det er syndig «å føle lyst». Hva tenker du om at dette trekkes fram som negative 
trekk ved BCC? 

 
5. Et annet negativt trekk som kilder trekker fram er BCCs syn på mennesker som ikke er med i 

BCC. Det oppleves at BCC har et innafor – utenfor perspektiv, at alle andre som ikke er med i 
BCC er «fortapte», at det ikke er noe håp for dem, at eneste vei til frelse er hvis man deler 
troen og teologien til BCC. Stemmer dette? 
 

 
6. BCC kritiseres også for å være «ensrettet» og at man blir utsatt for «hjernevask» når man 

vokser opp i menigheten, at det ikke er rom for å stille spørsmål ved BCCs tro og teologi. Ikke 
minst trekker kilder fram at det overhode ikke er rom for å kritisere Kåre J. Smith, fordi han 
er den åndelige lederen og ufeilbarlig. En av kildene våre i BCC sier følgende: 
«Ingen tør si noe imot Kåre Smith. Det er elefanten i rommet.» 
Hva tenker du om dette? 

 
7. BCC kritiseres også for å behandle mennesker som har forlatt menigheten på en dårlig måte. 

Ikke minst hvis tidligere medlemmer kritiserer BCC offentlig. 
Her noen eksempler på hva kilder vi har snakket med forteller: 

«Det sitter veldig langt inne å stå fram i Brennpunkt med historien min. Det er det 

største sviket man kan gjøre mot BCC.» 

«En av lederne sa: Hvis noen snakker med media eller skriver kritisk på Facebook bringer 

de skam over slekta i flere generasjoner.» 

«Man blir opplært til å tro at det mennesker som ikke er i menigheten de har, 

på en måte, onde hensikter.»  

 

Hvordan reagerer du på disse uttalelsene? 
Ett eksempel som trekkes fram er opptak internt fra Bibelskolen hvor Bjørn Nilsen rett ut 
kaller slike mennesker for «rotter». Hvorfor reageres det så sterkt mot tidligere medlemmer 
som kritiserer BCC? 

 



8. Ungdommer som deltar på ett år Bibelskolen til BCC (heter vel nå noe annet) forteller at 
dette i hovedsak dreier seg om dugnadsarbeid, at bare noen få timer blir avsatt til faktisk 
undervisning om Bibelen og tro og lære. En forteller eksempelvis om 7-8 timer undervisning i 
uka og 35 timer dugnadsarbeid i uka. Betalingen var kost og losji, pluss 1500 kr i 
lommepenger i måneden. Kilder vi har snakket med mener at dette er utnytting av billig 
arbeidskraft. – Hva er din kommentar til dette?  
Hvorfor har BCC så stort fokus på dugnadsarbeid på en Bibelskole? 

 
 

9. Kilder vi har snakket med forteller at de opplever et stort økonomisk press om å gi penger til 
og jobbe dugnad for BCC. De sier at det forkynnes at «man blir velsignet» når man gir. Det 
oppleves derfor tungt når resultatet ikke er velsignelse, men at man sliter økonomisk 
nettopp fordi man har gitt så mye penger og dugnadsarbeid til BCC. Vi har snakket med kilder 
som forteller om dugnadsarbeid kveld etter kveld når de kommer hjem fra jobb og folk som 
har endt opp i vanskelige økonomiske situasjoner på grunn av dette 
med forbrukslån for å takle det økonomiske presset de opplever fra BCC. Hva vil du si til disse 
menneskene? 

 
10. Kilder forteller at dere oppfordre unge mennesker til å kjøpe seg parkeringsplass for å få 

tilgang til leilighet på Brunstad. Hva er din kommentar til dette? 
Som en del av det økonomiske presset trekker kilder også fram store utgifter for å skaffe seg 
innpass i leilighet/hytte og leie av parkeringsplass på Brunstad. Hvorfor er det så viktig at 
medlemmene i BCC allerede fra de er unge blir oppfordret til å bruke store summer på 
dette?  

 
11. Vi har snakket med folk som sier at de har følt seg pressa til å inngå leiekontrakt på Brunstad. 

Hva sier du til det?  
 

12. Hva var årsaken til at en stor del av de innsamlede pengene blant medlemmer ble satt inn i 
BCC Financial på Kypros? 

 
13. Hvem var det som bestemte hvilke personer og hvilke selskaper som skulle få låne penger fra 

BCC Financial? 
 

14. I november 2016 kom du ut med en pressemelding på BCCs nettsider, hvor du blant annet 
slo fast at Dagens Næringsliv kom med feilaktige påstander i forhold til pengene som 
lokalmenighetene hadde plassert i BCC Financial (https://bcc.no/2016/11/sterke-
beskyldninger-fra-dn/). 
Her skriver du: «Selskapet ble besluttet avviklet sommeren 2014. BCC er blitt forelagt 
revisorattestert avviklingsregnskap der det framgår at alle innsamlede midler før avviklingen 
ble returnert til lokalmenighetene med tillegg av påløpte renter.» 
Men vi sitter på dokumentasjon som viser at alle lokalmenighetene i Norge (minus den i 
Oslo/Follo) året etter, i juni 2015, inngikk avtaler med BCC Financial om å oppgi sine 
sparepenger i BCC Financial. Her er teksten på avtalen lokalmenigheten i Østfold inngikk: 
«BCCF had a loan with reference number I-0073 payable to BKM Østfold. At the date of this 
agreement, the balance of loan I-0073 including interest is NOK 40.791.984,55. The parties 
hereby declare that on the power of this agreement the balance of loan I-0073, NOK 
40.791.984,55 is considered fully paid. BKM Østfold lends the same amount to 
BCC. Furthermore, BCC lends it to BCCI by adding this to the loan agreement I-0002 and BCCI 
considers this amount as a repayment to the existing loan O-0620 with BCCF.» 
Alle de andre lokalmenighetene hadde nøyaktig likelydende ordlyd i sine avtaler. Etter hvert 
inngikk også mange av menighetene i utlandet samme type avtaler. 

https://bcc.no/2016/11/sterke-beskyldninger-fra-dn/
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Så hvordan henger det sammen at du skriver at lokalmenighetene fikk tilbake pengene fra 
BCC Financial året før? Kan du vise fram dokumentasjon i regnskapene til BCC Finacial og 
lokalmenighetene som viser at lokalmenighetene faktisk fikk tilbake sine sparepenger med 
renter i 2014? 

 
15. Ifølge Jonathan van der Linden, ble aldri penger fra BCC Financial sendt til oppbyggingen av 

Brunstad i den perioden han var styreleder for selskapet. Hva er din kommentar til det? 
 

16. FinnTack har en rekke selskaper i Norge og internasjonalt som driver med salg av utstyr til 
hesteveddeløp. Har dette selskapet noe som helst forbindelse til BCC? 
 

17. Kan du forklare hva ungdommene i det som gjerne kalles A-laget gjør, hva som er formålet 
deres?  

 
18. Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen har både vært etterforsket av Økokrim for grovt 

bedrageri mot BCC og har blitt innkalt som vitner i saken mot Jonathan van der Linden. I 
sistnevnte sak har status for Bernt Aksel Larsen blitt endret fra vitne til siktet. Hvordan har du 
reagert på dette? Hvordan har det vært for deg/BCC at to så sentrale skikkelser i 
trossamfunnet har fått denne type søkelys mot seg? 

 
19. Hva tenker du om at DnB – Norges største bank – ikke lenger vil ha BCC som kunde? 

 
 
NYTT SPØRSMÅL: 
Vi har snakket med en rekke kilder – både medlemmer av BCC og folk som har fortid i BCC –  som 

utrykker at mangel på ytringsfrihet og opplevelser av negativ sosial kontroll i trossamfunnet. Her 

noen eksempler på sitater fra kilder: 

«Det er ikke ytringsfrihet i Smiths Venner. Den sosiale kontrollen er veldig stor» 

«De sier man kan forlate BCC når man vil. Men for oss som er vokst opp der er det omtrent 

umulig.» 

«90 prosent har slekta si i BCC og er redde for å stille kritiske spørsmål.» 

«Det er helt forferdelig at man mister hele nettverket hvis man går ut.» 

Hva er din reaksjon på disse menneskenes opplevelser? 

 

NYTT SPØRSMÅL: 
Vi har tilgang på en lang rekke mailer som viser at retningslinjene for utlån fra BCCF (coventants) ble 
brutt. Hvordan reagerte BCC/menigheten på disse bruddene på retningslinjene? 
 
NYTT SPØRSMÅL: 
Vi kommer i dokumentaren til å bruke sitater fra kilder vi har snakket med som er medlemmer eller 
har vært medlemmer i BCC. Disse forteller om frykt for å snakke med pressen og mangel på 
ytringsfrihet i BCC. Hva tenker du om det disse menneskene forteller?  
Mann, medlem i BCC:  
Hvis de visste at jeg satt her med Brennpunkt, hadde jeg blitt lynsjet.  
Mann, medlem i BCC:  
De sier man kan forlate BCC når man vil. Men for oss som er vokst opp der er det omtrent umulig.  
Kvinne, eks medlem i BCC:  
Det sitter langt inne å stå frem i Brennpunkt med historien min. Det er det største sviket man kan 
gjøre mot BCC. 
Mann, medlem i BCC: 
Det er ikke ytringsfrihet i Smiths Venner. Den sosiale kontrollen er veldig stor. 
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