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Kort tid før kapitulasjonen i mai 
1945 ville nazi-styresmaktene 
i Tyskland kvitta seg med  per-
sonar som framleis sat fengsla 
for medverknad i det mislukka 
attentatet mot Adolf Hitler 20. 
juli 1944. Ein av desse var den 
framståande teologen Dietrich 
Bonhoeffer. I fangeleiren  kvelden 
8. april samla han nokre av med-
fangane sine til ei andaktsstund. 
Han visste nok kva som venta då 
han las frå 1. Peters brev: «Lova 
vere Gud, vår Herre Jesu Kristi 
Far, han som i si store miskunn 
har fødd oss på nytt til ei levande 
von ved Jesu Kristi oppstode frå 
dei døde!» Ein av dei overle-
vande fangane har fortalt at hans 
siste ord var: «Dette er slutten, 
men for meg er det byrjinga på 
livet.» Etter ein hastig standrett 
vart dødsdommen ved henging 
fullbyrda morgonen etter. Dette 
hende berre to veker før ameri-
kanske soldatar storma leiren.

Eit lysande intellekt
Dietrich Bonhoeffer vart fødd i 
1906. I syskenflokken på åtte 
merkte Dietrich seg tidleg ut med 
sitt lysande intellekt. Berre 17 
år gammal tok han studentek-
samen med toppkarakter. 21 år 
gammal fullførte han teologisk 
embetseksamen like suverent. 

Karrieren heldt fram med dok-
torgrad og dosentur ved uni-
versitetet i Berlin. Som 24-åring 
var han etter regelverket 1 år for 
ung til presteordinasjon. Så drog 
han til New York, der han eit års 
tid underviste teologistudentar, 
samstundes som han utvida sin 
eigen fagkompetanse. Etter det 
vende han attende til Tyskland, 
til ei stilling ved universitetet i 
Berlin. Det var på denne tida 
Bonhoeffer fekk sitt åndelege 

gjennombrot til ei hugheil kris-
tentru.

Kamp mot naziregimet
I januar 1933 kom Adolf Hitler 
og hans nasjonalsosialistiske parti 
til makta i Tyskland. Frå fyrste 
stund stod Bonhoeffer fram 
som ein kvass og uredd kritikar 
av førarkulten og naziregimet 
sin nasjonalistiske og rasistiske 
ideologi. På teologisk grunnlag 
argumenterte han sterkt mot 
antisemittismen og hetsen mot 
jødane. Saman med Martin 
Niemöller, ein annan sentral 
opposisjonell prest, stod han 
i brodden for protestane mot 
yrkesforbodet for ikkje-ariske 
prestar og statleg innblanding i 
kyrkja si forkynning. Motstanden 
førte til ei samling i ei Bekennt-
niskirche (vedkjenningskyrkje), 
medan det store fleirtalet av 
presteskapet heldt fram med 
si teneste i den autoritetstru, 
statsstøtta kyrkja. Då Bonhoeffer 
fekk tilbod om eit sokneprestem-
bete i Berlin, avslo han, i protest 
mot naziregimet sin maktmis-
bruk andsynes ei vankelmodig 
luthersk kyrkje. 

Framhald side 4 og 5...

Dietrich Bonhoeffer  
– eit 70-årsminne

Av Lars Hernes

Dietrich Bonhoeffer.  
Foto: Wikipedia/Creative Commons.
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Hjarta for misjon
Av Torleiv Austad

Misjonsoppdraget er gjeve til 
alle truande, både som kyrkje 
og som einskildkristne. Det er 
ei kolossal utfordring. Men me 
er ikkje åleine. Jesus Kristus 
har lova at han vil vera med 
sine misjonerande læresveinar 
«alle dagar så lenge verda 
står» (Matteus 28.20). Me 
maktar ikkje å nå ut til alle 
folkeslaga med evangeliet 
utan at han går i spissen og 
gjev Ordet verkekraft. Difor 
treng me å leggja alle planar 
og tiltak i misjonen si teneste 
fram for Gud i bøn. Utan bøn 
vil verdsmisjonen mislukkast. 

 Då Jesus fyrste gongen 
sende dei tolv læresveinane 
sine ut på eiga hand,  sa han til 
dei: «Grøda er stor, men onne-
folka er få. Bed då han som 

eig grøda, at han må senda 
ut arbeidsfolk til å hausta 
inn grøda si (Matteus 9.37f). 
Dette fortel kor avgjerande 
det er at me bønfell Gud om 
å reisa opp vitne og senda 
dei ut til endane av jorda. Ein 
misjonær stig fram som send-
ebod frå Gud og med kall frå 
kyrkja. Kvinner og menn går 
med bodskapen om Guds rike 
til frelse og evig liv. 

 Utbreiinga av evange-
liet er avhengig av brennande 
og bedande hjarto. Det er ikkje 
nok å vera misjonsstrateg. Me 
kjem heller ikkje langt om me 
gløymer å be, eller bed utan 
å gje oss over til misjonen sin 
Herre. «Utan bøn frå hjarta 
er bøn over lippene ei unyttig 
mumling», seier Luther. Av 

misjonssoga har me sett kor-
leis evangeliet har fått gjen-
nomslag etter vedhaldande 
truskap i bøn og teneste, også 
når det har sett mørkt ut. 

 Profeten Jesaja refsa 
folket fordi dei æra Gud med 
lippene, utan at hjarta var 
med. Jesus innskjerpa Jesajas 
ord (Jesaja 29.13; Matteus 
15.8). Bøn er ikkje ein produk-
sjon av ord. Om me talar aldri 
så vakkert til vår Herre, hjelper 
det ikkje dersom me ikkje 
overgjev oss i tru og teneste 
til han. Misjonen går fram der 
truande menneske gjev og 
bed med eit oppriktig hjarta. 

Frå boka «Troens pust», Luther 
Forlag 1994, til nyn. ved red. 
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Framhald frå side 2...

«Fiende av staten»
I to år var Bonhoeffer prest for 
to tyskspråklege kyrkjelydar i 
London. Der fekk han knytt 
mange økumeniske  kontaktar 
som kom til å stilla seg solidariske 
med Vedkjenningskyrkja. Trass i 
den store personlege vågnaden 
det innebar, valde han likevel 
å dra tilbake til Tyskland. Men 
inngrepa i undervisninga hans 
berre versna. Som pasifist fekk 
han av sin eigen biskop attesten 
«fiende av staten», og sommaren 
1936 vart han avsett frå still-
inga på universitetet. Året etter 
stengde Himmlers Gestapo også 
presteseminaret til  Vedkjenning-
skyrkja. Martin Niemöller vart 
fengsla, medan Bonhoeffer vart 
forvist frå Berlin. Etter invitasjon 
frå  universitetskollegaer i USA 
hadde han eit kort opphald der. 
Men igjen forbaud samvitet han 
å leva trygt utanlands, i smerteleg 
visse om underkuinga av dei 
som opponerte mot naziregimet 
i heimlandet. Så drog han også 
denne gongen tilbake til Tysk-
land for å kjempa vidare der. 

Krig og fengselsstraff
Så braut krigen ut. Eit døme på 
Bonhoeffers kløkt er at han gjekk 
inn i den tyske kontraspionasjen. 
Slik skaffa han seg løyve til å 
kryssa landegrensene. Føremålet 
var å byggja opp nettverk til å 
planleggja eit attentat mot Hitler. 
Men 5. april 1943 vart Bonhoef-
fer arrestert og fengsla pga. 
«nedbrytande verksemd mot 
Wehrmacht». Etter eit mislukka 

fluktforsøk kom han til eit anna 
fengsel med  strengare sonings-
vilkår, inntil han i februar 1945 
vart send til konsentrasjonsleiren 
Buchenwald. 

   I den fyrste fasen av feng-
selsopphaldet fekk Bonhoeffer 
ha brevkontakt med familie og 
nære vener. Han fortel dei at 
han får bra behandling av fange-
vaktarane. Han får låna bøker i 
fengselsbiblioteket. Det han ikkje 
finn der, bed han foreldra skaffa 
han. Men mest les han i Bibelen. 
Kvar morgon kl 6 les og bed 
han over ein Davidssalme. Jobs 
bok studerer han inngåande. 
Paul Gerhardts salmar er til 
stor trøyst. Difor lærer han dei 
utanboks. Breva vitnar sterkt og 
gripande om korleis han, under 
vedvarande trugsel om døds-
dom, likevel har stor omsorg for 
sine kjære. Heile tida skriv han. 
Og vaktene ser gjerne gjennom 
fingrane med at han smuglar 
ut brevlappar om dagleglivet  i 
fengslet og tankar om teologi og 
kristentru. 

«Vondskapens maskerade»
Ikkje mange tyske intellektuelle, 
heller ikkje innan den lutherske 
kyrkja, tok tydeleg til motmæle 
mot den nazistiske ideologien. 
Men for Bonhoeffer vart det ei 
kristenplikt. Nazismen openber-
rar det han kallar «vondskapens 
store maskerade», der det satan-
iske har kledd seg i ljoset si drakt. 
Det meste av det teologiske stof-
fet sende han til den nære venen 
Eberhard Bethge. Etter krigen 
publiserte Bethge fengselsbreva 
i boka Widerstand und Erge-

bung. (Den fyrste norske utgåva, 
Motstand og hengivelse,  kom 
ut i 1959.) Brevforma gjer at det 
Bonhoeffer skriv om eit emne, får 
preg av brotstykke. Det har like-
vel den føremonen at ein tydeleg 
ser korleis spørsmålstillingane 
heng saman med hans eigen 
livssituasjon. Kapitlet «Brev til en 
venn» inneheld mange bøner, 
m.a. dei hugtakande «Bøner for 
medfangar».

Gud – midt i livet
I mange teologiske brevnotat 
drøfter Bonhoeffer forholdet 
mellom Gud og den verda han 
har skapt og overlate til men-
neska sitt forvaltarskap. Men 
Gud er vorten trengd stadig 
lenger vekk frå  ei verd som 
sjølv vil vera myndig på alle 
livsområde. Kristentrua er òg på 
ville vegar dersom ein nøyer seg 
med å ty til Gud som ein hinsidig 
problemløysar som kan tilkallast i 
naudstilfelle. Då har ein gløymt at 
det er den lidande Gud som frel-
ser oss gjennom Jesu krossdød. 
For meg ligg  det då nær å tenkja 
på den gamle påskehymna Sta-
bat mater  («Naglet til et kors på 
jorden»), der det heiter: «Men 
her led den evig høye (…), se, 
her lider hellighet!» Og for Bon-
hoeffer står det klårt at den him-
melske Gud framleis vil ta bustad 
midt i verda, og midt i våre liv. 
Rett forstått må kristentrua vera 
dennesidig. Den truande skal ta 
aktivt medansvar i samfunnet 
og gå inn i alle oppgåver, anten 
dei er lette eller vanskelege. Då 
vert heller ikkje eins personlege 
lidingar så tyngjande. For det er 
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Guds liding i verda det står om. 
Då vaker den truande saman 
med Kristus i Getsemane, og det 
er berre dette som er sann tru, 
skriv Bonhoeffer frå fengselscella 
si. 

Ein teologi for vår tid
Framleis engasjerer og inspirerer 
Bonhoeffers tankeverd talrike 
fagfolk innanfor teologi, fi losofi  
og samfunnsvitskapar. Tankane 
hans kan vera radikale, motset-
ningsfylte og kontroversielle, 
men i vår moderne tidsalder, som 
stadig byd på nye utfordringar, 
både for den einskilde truande 
og den kristne kyrkja, har dei 
stort verd og stor aktualitet. Og 
i kyrkjebenken kan vi alle syngja 
Bonhoeffers fi ne salme «Av gode 
makter verna som eit under» 
(Norsk Salmebok, nr. 837.)

Ei salmestrofe av Paul Gerhardt

Om enn eg søv, er Herren vaken, 
han kveikjer kjærleg kropp og sinn, 
så glad eg vaknar til ein morgon
der eg ny kraft til dagen fi nn.
Om du ei fanst og ikkje levde,
min kjære, gode Gud og Far,
då utan von eg sleit og strevde,
visst angst og uro alltid bar.
Om så alt jordisk kverv i hast,
din nåde står for evig fast.

Denne salmestrofa fl ettar Dietrich 
Bonhoeffer inn  i ei morgonbøn i 
«Bøner for medfangar».  Omsetjing 
frå tysk: Lars Hernes.
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Hallgrímur Pétursson: Opp, mi sjel, for Herren kved. Pasjonssalmar.
Gjendikta frå islandsk av Arve Brunvoll. Stavanger: Eide forlag. ISBN 978-82-514-0813-4. 244 sider. 

Pasjonssalmane til islendingen 
Hallgrímur Pétursson har vorte 
omsette til fleire verdsspråk, 
mellom anna engelsk, tysk, ned-
erlandsk, kinesisk – og dessutan 
dansk. I 2014 kom salmedik-
taren, professor emeritus og 
tidlegare rektor ved Læraraka-
demiet i Bergen, Arve Brunvoll,  
med Pasjonssalmar i ei ny 
nynorsk språkdrakt, omsett frå 
islandsk. Fyrste gongen dei fekk 
nynorsk målbunad var i 1979, av 
Harald Hope.

Det er av mange grunnar vik-
tig at Pasjonssalmar no er kome 
i ei moderne nynorsk språkdrakt. 
Sjølv om også Pasjonssalmar 
høyrer til det islandske bidraget 
til verdslitteraturen, er nok desse 
salmane heller ukjende for eit 
større norsk publikum i dag. 
No kan desse salmane bli meir 
kjende for nordmenn, og såleis 
setja Island endå meir markant 
på verdslitteratur-kartet for oss. 

Ulike fyrtårn  
i islandsk litteratur
Frå mellomalderen har islend-
ingane dei verdskjende ætte-
sogene og sjølve storskalden 
Snorre Sturlason, som mellom 
anna skreiv den store samlinga 
av norske kongesoger som ber 
namnet Heimskringla – og som 
me i Noreg rett og slett kallar 
Snorre. Frå moderne tid er det 

særleg den omfattande produk-
sjonen til nobelprisvinnaren i 
litteratur frå 1955, Halldór Kiljan 
Laxness, me set i samanheng 
med den islandske litteraturen. 
Men kronologisk nesten midt i 
mellom desse fyrtårna i islandsk 
litteratur ruvar ein annan islandsk 
skald, pasjonsskalden Hallgrímur 
Pétursson (1614–74). 

Storverket hans er ei samling 
50 salmar som i nyare tid gjerne 
stutt berre vert kalla for Pasjons-
salmar, Passiussálmar. Det er 
desse salmane eg set i fokus her. 
Den opphavlege tittelen på sam-
linga er Historia om vår Herre 
Jesu Kristi pinsler og død, Histo-
ría pínunnar og daudans drottins 
vors Jesú Kristi. Desse salmane 
skreiv Hallgrímur frå 1656 til 
1659. Den samla utgåva kom 
fyrste gongen i 1666, prenta på 
den gamle bispestaden Hólar, 
som fekk det fyrste islandske 
trykkeriet alt i 1530 (fyrst i 1643 
kom den fyrste boktrykkpressa 
til Noreg). 

Bibelhistorie, liv og lagnad
Pasjon tyder ”liding”, latin pas-
sio, og vert historisk sett mest 
nytta om Kristi liding og daude, 
slik dette er framstilt i Det nye 
testamentet. Slik er det også 
Hallgrímur nyttar denne nemn-
inga. I Pasjonssalmar skildrar 
han gjennom 50 salmar Jesu 
liding og daude med utgang-
spunkt i dei fire evangelia. Pas-
jonshistoria er skildra meir eller 
mindre likt i dei fire evangelia, og 
dei fire evangelistane har meir 
til felles her enn når det gjeld 
anna evangeliestoff. Markus og 
Matteus er mest i samsvar med 
kvarandre, og mest pasjonsstoff 
finst hjå Matteus. Hovudgangen 
i pasjonshistoria er samla om 
Jesus sitt inntog i Jerusalem, 
Jesus som reinsar tempelet, 
innstiftinga av nattverden, Jesus 
i Getsemane-hagen, Judas som 
svik Jesus, rettsaka mot Jesus hjå 
Det høge rådet, Peter si fornek-
ting, Jesus hjå Pilatus, krossfest-
inga og Jesu oppstode. 

I det ytre er Pasjonssalmar 
ei episk forteljande framstill-
ing på vers av pasjonshistoria, 
slik evangelistane i hovudtrekk 
framsteller henne frå Jesus i 
Getsemane-hagen til Jesu opp-
stode. Men Hallgrímur legg på 
den eine sida til og broderer ut 
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hovudgangen slik han tolkar 
pasjonshistoria, og på den andre 
sida knyter han lidingshistoria 
til eigne opplevingar, lidingar 
og kristentru. På denne måten 
gjev han pasjonshistoria ein 
særleg dimensjon som er knytt 
til einskildmenneskets liv og 
lagnad, samstundes som han 
aktualiserer pasjonshistoria. Han 
hadde mykje å stri med i livet, og 
særleg spedalsksjuka (lepra) som 
han fekk tidleg i 1660-åra, kom 
til å plaga han mykje. 

I barokken sin tidsalder
Pasjonssalmar er frå den peri-
oden vi kallar barokken. Og 
Hallgrímur var mest ein samtidig 
med vår store norske barokkdik-
tar Petter Dass (1647–1707) og 
den store danske barokkdiktaren 
Thomas Kingo (1634–1703). 
Kingo skreiv til saman 17 pasjon-
ssalmar – den siste av desse, den 
såkalla ”Langfredagssalmen”, er 
frå 1689. Også Petter Dass nytta 
den nytestamentlege lidingshis-
toria – i sine Evangeliesange (frå 
1670-åra) – men verken Kingo 
eller Dass sine pasjonssalmar er 
så systematiske, omfattande og 
djuptpløyande som Hallgrímur 
sine. 

I barokken var framstellingar 
av den nytestamentlege pasjon-
shistoria svært populære, ikkje 

berre i litteraturen men også 
i musikken og i scenisk fram-
føring. Slik skreiv Hallgrímur  
seg inn i ein sterk litterær og 
kulturell europeisk samtids- 
tradisjon. Nokre av dei største 
musikalske verka frå denne peri-
oden er nettopp pasjonane, som 
t.d. Lukaspasjonen til Heinrich 
Schütz (1653) og Matteuspas-
jonen til Johann Sebastian Bach 
(1727). Det fyrste pasjonsspelet 
i Oberammergau i Tyskland vart 
framført alt i 1634. 

Til moderne  
nynorsk språkdrakt
Brunvoll har lagt ned eit stort 
arbeid i denne nye omsetjinga, 
som han har gjeve ei moderne 
nynorsk språkdrakt. Hallgrímur 
nyttar gjennomgåande fast rim 
og rytme, noko Brunvoll har 
gjeve att med stor grannsemd. 
I Pasjonssalmar er det enderim 
som parrim og som kryssrim 
som dominerer, noko Brunvoll 
nokså trufast har gjeve att i si 
omsetjing. Dét er ei stor utford-
ing, av di ein då må finna mod-
erne norske uttrykk som høver 
rytmisk og fonologisk. Det krev 
innsikt, oversyn og kreativitet. 
Dette lukkast Brunvoll godt 
med. 

Stort sett er ordtilfanget 
i Brunvoll si omsetjing lett 

tilgjengeleg for ein moderne 
lesar, men einskilde gonger må 
han ty til tradisjonelle nemningar 
som nok ikkje alle yngre lesarar 
skjønar like godt i dag, som t.d. 
prette, dølje (salme 15), vande, 
å reie (salme 38), togn, drotten 
(salme 49), og treisk, syndemein 
(salme 59). Ofte nyttar han slike 
tradisjonelle nemningar for å få 
rima til å gå opp.  

Form - og illustrasjonar
Dei 50 pasjonssalmane har kvar 
mange strofer, men det er stor 
variasjon mellom dei. Færrast 
strofer har 7 salmar med kvar 
10 strofer, og flest strofer har 
éin salme med heile 29 strofer. 
Gjennomsnittet ligg rundt 13 til 
16 strofer. 

Fireversingen, det vil seia 
salmar som har fire vers i kvar 
strofe, har Hallgrímur særleg 
godhug til. Heile 15 salmar er 
slike fireversingar. Elles har han 
godhug for åtteversingane, som 
finst i 11 salmar, og sjuversin-
gane, som han nyttar i 10 sal-
mar. Femversingar finst berre i 
tre salmar og toversingar einast 
i to salmar.  

Framhald neste side... 

Av Gunnstein Akselberg
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Pasjonssalmar er illustrert ved 
at det på tittelsida til kvar salme 
finst eit  svart-kvitt naturfoto i 
nedste halvdelen av sida. Boka 
er delt i fire bolkar ved at kvar 
tolvte salme er illustrert med 
det same fotoet, men unntak 
av den siste bolken som utgjer 
14 salmar. Bileta er foto frå 
islandsk naturlandskap. Dei tolv 
fyrste salmane er illustrerte med 
fjøresteinar ved ein større fjord 
med høgfjell i bakgrunnen. Dei 
tolv neste salmane er illustrerte 
med nærbilete av eit lite fossefall 
over ei spektakulær fjellside. Så 
fylgjer nærbilete av ein særeigen 
vulkansk formasjon i eit stille 
elvedelta. Og til sist kjem eit 
storslått vassfall utover ei stup-
bratt fjellside. Eg skal ikkje gå inn 
på eventuelle symboltolkingar 
og samanhengar med pasjon-
stekstane i dei fire biletbolkane, 
men det er interessant å merka 
seg at det er islandsk natur i si 
meir stillferdige enn dramatisk-
heftige form som illustrerer 
salmane. Kan det liggja noko 
intendert kontemplativt i det? 

Bibel og skriftspråk
Det er forresten interessant at 
det var på Hólar at den fyrste 
fullstendige islandske bibelom-
setjinga såg dagsens ljos, den 
såkalla Gudbrandbibelen, Guð-
brandbiblía.  Det fyrste trykkeriet 
kom altså til Island i 1530-åra, 
kjøpt inn av den siste katolske 
biskopen i Hólar, Jón Arason. 
Og på dette trykkeriet vart den 
islandske Bibelen prenta i 1584 

på initiativ frå Guðbranður Þor-
láksson, som var biskop i Hólar 
frå 1571, som også hadde 
vore med å omsett Bibelen til 
islandsk. Slik går Pasjonssalmar 
inn i ein svært viktig litterær og 
boktrykkhistorisk samanheng på 
Island: Bispesetet Hólar si rolle 
som prente- og utgjevarstad for 
bøker på islandsk på 1500- og 
1600-talet. 

At særleg Bibelen, men òg 
Pasjonssalmar, kom på islandsk 
skriftspråk i denne perioden, var 
viktige hendingar som gjorde at 
det islandske språket overlevde 
fram mot nyare tid. Dette var 
samstundes med at det norske 
skriftspråket gjekk til grunne 
her heime. Ei liknande rolle for 
utviklinga av nasjonalspråka har 
religiøs litteratur, særleg Bibel-
omsetjingane, spela mellom 
anna for det moderne danske 
(Christian 3. Bibel 1550), sven-
ske (Gustav Vasas Bibel 1541), 
tyske (Luther-bibelen 1534) 
og engelske (King James Bibel 
1611) skriftspråket. 

Til ettertanke, refleksjon, 
meditasjon
Pasjonssalmar illustrerer framifrå 
korleis fenomenet attskriving 
(rewriting) vert nytta for å gje 
ein eldre tekst (her: evange-
lia i Det nye testamentet) ny 
aktualitet i ei anna historisk 
samtid. Vi opplever også kor-
leis det barokke biletspråket 
hjå Hallgrímur er meir nøkternt 
og smålåte enn dei dramatiske 
bileta og svære kontrastane 

som hans noko yngre barokke 
danske litterære kollega Kingo 
nyttar i si dikting. Elles gjev Pas-
jonssalmar innsikt i eksistensielle 
refleksjonar og vilkår som det er 
få diktarar forunnt å formidla. 
Og sist, men kanskje ikkje minst, 
er salmane eigna til ettertanke, 
refleksjon og meditasjon – også 
i dag. 

At det mest drustelege bygg- 
verket i Reykjavík sentrum, 
Hallgrímskirkja, som kneisar 
på det høgste punktet i byen, 
ber namnet til pasjonsskalden 
Hallgrímur, er ikkje vanskeleg å 
skjøna. 

    
***********************

Gunnstein Akselberg er pro-
fessor i nordisk språkvitskap 
ved Universitetet i Bergen. 
Han arbeider med fleire ulike 
språklege emne, men har også 
skrive om skjønnlitterære forfat-
tarar som Ludvig Holberg, Claus 
Fasting, Olav Nygard, Jakob 
Sande og Olav H. Hauge. – Til 
Hallgrimur: Sjå elles artikkel av 
Nils-Petter Enstad i nr. 3/14.  

   – red. 

Hallgrimskirkja. 
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Reisebrev Berlin
Av Ivar Molde

Redaktøren har vore på ei vekes 
familietur til Berlin. På det meste 
var me fem personar, på det minste: 
tre. Dei yngre var gode reiseleiarar. 
Tidleg mai månad gav oss noko nær 
sommar. Byen er stor, vidstrekt, breie 
gater, ikkje berre asfalt og betong, 
men med mykje av grønt, elvar og 
vatn. Her kan nemnast Tiergarten, 
visstnok det største grøntområdet 
i ein europeisk hovudstad. Byen er 
elles i stor grad ein byggjeplass.  Det 
har visst lenge vore slik.  Grundig 
vart Berlin bomba på slutten av 
andre verdskrigen. Det meste er 
bygd opp att, og meir til, omeinan-
nan både gamalt og nytt. Arkitektar 
har her fått boltra seg, mest i vest. 

Tyskland har ei helst kort nas-
jonssoge, har frå mellomalder hatt 
ulike grenser og styresett. Ikkje før 
i 1871 vart landet, nokolunde slik 
me kjenner det,  ein nasjonalstat. 
Så kom det to verdskrigar, Tyskland 
sterkt delaktig i dei begge. Etter 
siste krigen vart landet delt, fyrst 
i fire, så i to, sameleis Berlin – frå 
1961 og i 28 år med mur og mine-
felt, ei uendeleg trist historie.  Spent 
var det, men lukkelegvis: fredeleg 
vart utgangen i  lagnadsåret 1989. 
Brandenburger Tor var då ein sentral 
plass. Frå hausten 1990 er Tyskland 
atter eitt land, eitt folk – og no med 
Berlin som hovudstad. 

Å vandra langs muren, var sterkt. 
Ved grenseposten Checkpoint Char-
lie fekk me sett Mur-museet.  No 
med motto: «Ei verd utan murar». 
På ei vidare vandring:  Stasi-museet, 
dette gav tankevekkjande innsyn 
i politikk og arbeidsmåtar i eit 
statsdiktatur. I DDR-museet var 
det framfor alt kvardagsliv me fekk  

del i.  DDR hadde 
i si tid stor indus-
trivekst, hus og 
heim og arbeid 
for alle. Mykje var 
sikkert bra, likevel:  
folk flest var på eit  
vis «innestengde», 
fridomen mangla 
–og med ei sterk 
ideologisk einsret-
ting, i nokon mon 
kjent, den gongen 
og. Det er då ikkje 
så lenge sidan: 
1980-talet. 

Konsentrasjonsleiren Sachsen-
hausen ligg no open for turistar. 
Mykje er der dokumentert. Kona 
og eg hadde kvar vår onkel som var 
der – men som begge fekk koma 
heim, den eine av dei uventa rett til 
ein barnedåp i familien! Det er nok 
plent uråd å leva seg inn i korleis 
dette kan ha vore. Verdifullt likevel:  
å ha fått eit aldri så lite inntrykk. 
Og både her og elles: inntrykk av 
ein nasjon som tydeleg har teke 
oppgjer med fortida, sett fokus på 
fred og menneskeverd.  Det var 
desse dagane tid for markering 
av 70-årsminne.  I Deutches His-
torisches Museum  fekk me sett ei  
heilt fersk  særutstilling med titelen: 
«1945 – Niederlage, Befreiung, 
Neuanfang» (nederlag, frigjering, 
ny start).  Her er det gjeve mykje 
dokumentasjon frå 1945 og vidare 
fram - land for land, såleis også frå 
Noreg. 

Me såg elles kyrkjer og bygnin-
gar av mange slag. Berliner Dom er 
ein mektig, protestantisk katedral, i 
si noverande form berre kring 100 

år gamal, ser langt eldre ut. Jødiske 
minnesmerke såg me fleire av.  Ikkje 
minst i bydelen der me dei siste 
dagane heldt til,  der kunne me 
jamvel sjå minneplater på fortauet - 
med namn, årstal og at her budde 
dei! 

Dagstur til Lutherstadt Wit-
tenberg stod også på programmet. 
Berre 40 minuttar kvar veg med 
høgfartstog. Denne turen vart det 
likevel ikkje noko av – dette grunna 
lokførar-streik på Deutche Bahn. Ja, 
ja…så fann me på litt andre ting i 
staden. Triveleg var det å få koma 
innom den norsk-svenske Sjø-
mannskyrkja. Der bur mange nor-
ske i Berlin – om enn ikkje sjøfolk.  
Av den svenske omvisaren vart det 
fortalt at mykje folk var venta til 
17. mai, som alltid. Forresten: På 
ein U-Bahn-stasjon står det «Osloer 
Strasse» – og med ei rekkje norske 
flagg måla inn på ein vegg!  

Dette så langt, så kort: reisebrev 
Berlin. 

Brandenburger Tor.
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Eg tenkte eg skulle gje deg 
nokre ord på dagen din, noko 
du kunne tenkja på når festen er 
over. Det er ikkje sikkert du bryr 
deg om å lesa dette. Eg reknar 
med at tankane dine er opptekne 
med heilt andre ting, som vener 
og kjærastar og at du vil verta 
vaksen fort og bestemma sjølv. 
Bestemma sjølv? Gjer du det…
torer du bestemma sjølv? Torer 
du gå mot straumen og fylgja 
det du inst inne veit er rett?

 Og no kjem dei orda eg 
vil prøva å seia til deg: Ver deg 
sjølv! Ver stolt over at du er den 
du er! Det finst berre eitt einaste 
eksemplar av deg i heile verda, 
du er unik – noko eineståande! 
Difor er det ikkje meininga at 
du skal likna ei eller anna stjerne 
eller eit idol. Du skal berre likna 
deg sjølv, den Du er! Om du har 
eit talent – som å skriva, syngja, 
driva med idrett og liknande, 
skal du halda fram med det. Men 
endå viktigare er det at du søkjer 
kunnskap. Les bøker! Du kan 
lesa om nesten alt i bøker, kva 
menneske har tenkt og sett og 
drøymt heilt frå «tidenes mor-
gon». Bøker er ordsymbol, ein 
fantastisk reiskap for tankar og 
kjensler. Med ord kan du forklåra 
deg. Språk er makt, ei opning 
både mot det indre og det ytre 
landskapet. Den som manglar 
ord, kan lett verta aggressiv og 

manipulert. Angsten er ordlaus, 
men om du veit kva du er redd 
for, vil du alltid finna ein veg ut. 
Det er språket som er mennesket 
sitt adelsmerke og som skil oss 
frå dyra. 

Men ikkje alt me seier, er 
nyttig. Det finst tome ord og 
dumme ord, ord som kan såra 
og smerta, men også ord som 
kan byggja opp og gje krefter. 
Lær å kjenna deg sjølv!  Vegen 
til sjølverkjenning går gjennom 
orda. Når du les ei god bok, 
kan du kjenna deg att, det vil 
seia – kjenna dine eigne kjensler. 
Kanskje vil du seia at du ikkje har 
tid til å lesa, og at andre media 
har overteke bøkene sin plass. 
Då skal du vita at ingenting kan 
erstatta levande ord. Då tenkjer 
eg på samtalar som er prega av 
kunnskap, refleksjon og engasje-
ment. Me er fødde som «tabula 
rasa», eit uskrive blad, men for 
kvart leveår skriv livet sine runer 
seg inn i personlegdomen vår. 

Du vert det du les. Du vert…
etter kven du er saman med. 
Difor seier eg endå ein gong: Ver 
deg sjølv! Tenk ikkje på at du skal 
tekkjast andre og at du skal likna 
den mest populære. Livet er rikt, 
ei fantastisk gåve. Jorda er ein 
forunderleg stad, det er heim-
planeten din, ein lysande prikk 
i universet, ein levande trylleball 
som utvidar seg og dreg seg 

saman. Difor må du ikkje rota 
bort det verdifulle livet, men 
fylla det med meining. Gjer noko 
for andre! Ver takksam for at du 
er ein del av det store Livstreet, 
ein knupp som snart skal bløma. 
Ja, visst gjer det vondt når knup-
par brest, men etter smerte kjem 
forvandlinga si frukt. 

Store ting ventar deg. Spen-
nande ting. Nye vener, reiser 
og opplevingar. Kort sagt: ei 
framtid. Våg å stå åleine om du 
må! Og på nytt vil eg seia: Ver 
deg sjølv, ver stolt over at du er 
nett slik du er. Livet ventar bak 
neste sving, dette underlege, 
verdifulle livet. Gå inn i det med 
freidig mod og engasjer deg! Ver 
takksam under alle tilhøve i livet! 
Lukka er aldri ein annan stad. 
Lukka er i ditt eige indre!

    
***********************
Skal tru om det finst konfirman-
tar som les Stille Stunder? I alle 
fall:  I dette stykket  er det tankar 
og ord både til konfirmantar og 
fleire.  Livstids-konfirmantar 
kan me alle få vera, alltid er det 
noko å læra.       – red. 

 

Til ein konfirmant
Av Gunvor A. Nygaard
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Barnesmil og barnegråt,
liten neve siklvåt,
føter to med småe tær
- unders meisterverk det er - 
vart frå einsleg celle grann
vove vakkert ved Guds hand.

Vi vårt barn til dåpen ber,
veit at vatn maktlaust er,
men Gud lova gjennom det,
barnerett hjå seg oss gje.
Ved Guds ord blir vatnet dåp,
barnet vårt får liv og håp.

Jesus elskar desse små,
vil dei støtt på fanget sjå:
«Lat dei koma hit til meg,
ingen skal få stengja veg!
Eg til jord for dette kom:
gje dei i Guds rike rom.»

Slik som Hanna ein gong bar
Samuel til tempelgard,
ber vi barnet vårt til deg.
Lei det, Herre, på din veg!
Vakt det som din augnestein,
til det når din himmel rein!

1/11/2014
Ingvar Fløysvik

Melodi: Merete Wendler, 1988 (fi nst 
på nr. 104 i Salmer 97, i Norsk Salme-
bok 2013: nr. 589). Har fått løyve frå 
komponisten til å bruka melodien: 
e-post 2/12-2014.

DÅPSSALME
Juni er brud

Av Alfred Hauge

Året er ei klokke der kvar månad står innskriven 
med sitt tal. I dag har visaren nått elleve, i mor-
gon er han på veg mot tolv.  Vi står ved porten 
inn til den sjette timen, lyset og dagen sin time. 
Juni er komen. 

Enno nokre veker skal sola gå i stendig 
høgare bane, enno nokre netter skal ho unna 
seg stendig stuttare blund. Og når årsens 
klokke er eitt minutt på tolv, kjem jonsok-
kvelden med raude bål lysande over hav og 
land.

Men medan vi er på veg dit, skal natta tenna 
andre lys mot ein bleik himmel der stjernene 
vert færre og færre:  I hagane står kastanjer 
med kvite kjerter, og frå hegg og syren angar 
det fi nare enn  røykelse og myrra. Av si fyrste-
grøde ber året sine offer fram.

Ja, lufta er mett av angar. Når dogga fell, 
driv den søte gjemen av nyslått gras kring 
vegger og tun. Og ute i engene knepper åker-
riksa som ein annig sekundvisar. Snart skal 
slåmaskina dura fram og leggja ned for fote.

Slik jagar året fram mot utfalding i sin lysaste 
time. Men all utfalding søkjer mot fullending; 
kvar blom som opnar seg i farge og dåm, er ein 
lengsel etter frukt. Og medan kastanjene enno 
lyser, sloknar aplane.

Juni er brud, august er mor. 

Frå boka «Landskap», Nomi Forlag 1972, før 
det: i Stavanger Aftenblad, 1954.



Stille Stunder - juni 2015

12

Kvar kjem vel dei  
lysaste draumane frå?

Kvar kjem vel dei lysaste draumane frå?
Frå den paradislund 
der Herren vår Gud planta blomar og tre 
den skapande stund.

Kvar kjem vel dei vakraste songane frå?
Ifrå lysenglars land.
Dei syng og dei spelar på harper av gull
med leikande hand. 

Kvar kjem vel den reinaste gleda ifrå?
Frå eit barn i ein stall
og stjerna som lyste så blendande klår
ei vinternatt kald.

Kvar kjem vel den sterkaste kjærleiken 
frå?
Frå den kross der Guds Lam
vart ofra og evig tok synda vår bort,
stig kjærleiken fram.  

Av  svenske  Anders Frostenson,  

til nynorsk ved Rune Birkeland. 

Norsk Salmebok 2013, nr. 286. 
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Og det er der Jesus Kristus kjem inn 
og så å seia gjer tomleiken om til fylde,  

til noko vi menneske kan forhalda oss til, 
gjennom orda, gjennom språket. Gud forlet 
sin tomleik og vart menneske, og språk, i og

med Jesus Kristus. 

Jon Fosse i «Mysteriet i trua»  
(Samlaget 2015). 
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