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Frå Astruptunet i Jølster, Sunnfjord. Her budde ekteparet Engel og Nikolai Astrup frå 1914.  
Han: kjend målar og grafikar, levde 1880-1928. Foto: Kari Molde.
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Har du venta lenge nok, seier 
du? Er alle bønene dine lyfta opp 
til Gud til fånyttes? Han høyrer 
ikkje, vår Gud. Han kjem for 
seint - 

Simeon og Anna hadde venta 
eit heilt liv. Då dagen kom og 
Jesus vart boren inn i Templet, 
braut lovsongen fram. Marta og 
Maria fekk sjå at Jesus kom i rett 
tid, svara i rett tid. Berre ein høg 
mur står att av det som ein gong 
var eit vakkert tempel og Israels-
folket sin heilagdom. Til denne 
kjem dei, i flokkar kjem dei, dei 
ventar – og kjenner seg sterkare 
kvar gong dei har vore der – i 
Herrens nærleik.

Minne frå ei reise eg fekk 
vera med på til nett dette lan-
det Israel, kjem til meg når eg 
les andaktsordet vårt for denne 
dagen: 

Vår vesle ferdaflokk, på reis 
frå ein trong fjelldal i Noreg til 
landet der Jesus gjekk, sterke 
opplevingar om Herrens under-
lege veg med eit folk i naud og 
liding, i siger og gode dagar, 
hadde nett vorte gjett oss. Tru 
og visse hadde og vorte gjett oss 
som kostelege gåver, eg ber dei 
med meg no – inn i kvardagen. 
Eg treng dei mest nett der. 

No var me på veg fram mot 
Klagemuren, eller Vestmuren, 
som israelarane kallar han. Hit 
kjem dei med takk og bøn og 
lovsong, med gråt og klage – i 

vissa om at Han høyrer. 
Så stod eg der. Kunne eg gå 

fram til muren med si tusenårige 
soge? Var det rom der for meg - 
side om side med kvinnene der 
framme – der hender søkte rom 
for bøner skrivne som små brev, 
festa inn i revner og sår mellom 
dei store steinblokkene?

Det var plass til meg og. 
Bønene frå den gamle kvinna 
med sjalet sveipt rundt seg, la seg 
som ein mjuk tone rundt bønene 
den unge bar fram, medan krop-
pen hennar og heile ho var gyn-
gande rytmer i ei inderleg bøn til 
Gud. Der vart det plass til meg 
og, den framande frå eit land 
langt borte!

Eg kjenner enno dei ru 
steinane under hendene mine, 
eg kjende ei visse i heile meg: 
Herren svarar – i si tid, men Han 
svarar, og Hans svar er det beste 
for meg og kjem i rett tid!

Kva hadde denne stunda gjort 
med den einskilde av oss? Med 
stor vørnad og med hovudkled-
naden framleis på, tok han enno 
ein gong fram Bibelen – han 
som jøde var og vår leiar desse 
forunderlege dagane. Då steig 
det fram eit «Halleluja! Takk og 
Lov!» For slik lydde ordet han 
gav oss frå 1. Kongebok 8.41-
43: Kan hende kjem det og ein 
framand…når han så kjem og 
ber, vend mot dette huset, så 
vil du høyre det i Himmelen der 

du bur, og gjere alt det som den 
framande ropar til deg om…

Frå den nynorske andakts- 
boka «Rasteplassen» (red. 
Hanna Eikrem Ruset, Hanne 
Forlag 1995). 

Om å venta på Herren
Av Reidun Brusletten

Men dei som ventar på Herren, får ny kraft (Jesaja 40.31).



Stille Stunder - august 2014

3

Vår teneste
Av Lars Hernes
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Ei teneste fekk vi av deg, Herre kjær:
å vera eit ljos på vår livsvandring her,
ein kyndel som viser til himmelen veg,
eit gjenskin av Gud og av trua på deg.
Takk, Herre, for ljos over livet!

Du sona vår synd med din død på ein kross.
Du braut dødens lekkjer og vann livet for oss.
For ordet om krossen gjer sæl og set fri,
det lever vi på til vår tid er forbi.
Takk, Herre, for ordet om krossen!

Til oss gav du bodet: å gjera deg kjend,
trudd, elska og etterfylgd i kvar ei grend
her heime og ute på heile vår jord.
Så gjeve då Anden at såkornet gror!
Takk, Herre, for bodet du gav oss!

Vi lovsyng deg, Herre, for kjærleiken din.
Så skap i oss kjærleik og meir av ditt sinn!
Sign oss til å vera ei vellukt for Gud, 
og bera din klednad som vårt rettferdsskrud!
Takk, Herre, for heile din nåde!

Foto: Colourbox.com
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Røde geranier! Gi meg din glødende
livsgnist på ungdommens rastløse vei.
Lær meg å minnes et kors og en blødende
skikkelse opphengt til frelse for meg.

Desse linjene er henta frå det fyrste diktet Alf 
Prøysen hadde på prent nokon gong. Det sto i sep-
temberutgåva til bladet «Kooperatøren» i 1938. 

Diktet er skrive på eit litt stivt bokmål; dette 
var før Prøysen tok til å skrive på sin heimlege 
Ringsaker-dialekt. Bladet «Kooperatøren» var 
medlemsbladet til Noregs kooperative landsforein-
ing, og vart sendt heim til alle som var medlemmer 
av samvirkelagsrørsla. Mange vil minnast bladet 
under namnet «Vårt Blad», som det vart endra til 
i 1960.

Det var dette bladet som «gav» Alf Prøysen til 
norsk kulturliv. I dette nummeret av bladet hadde 
han ei novelle og eit dikt på trykk. Det er diktet vi 
skal sjå på i denne samanhengen.

Geraniar
Reint botanisk er geraniar ein hardfør staude som 
det finst rundt 300 variantar av. Kvifor akkurat 
denne planten vart tema for Prøysens dikt, er ikkje 
lett å seie, men det er ein plante som veks viljug og 
som pyntar opp.

Diktet har fire vers, som kvart er på fire linjer.  
I boka mi «I milla seg og himlen. En vandring i Alf 
Prøysens religiøse landskap» (Hovde Forlag, 2010) 
skriv eg at det mest interessante ved diktet om dei 
raude geraniane, er den kristne påverknaden som 
kjem så klårt fram i diktet, som går slik:

Røde geranier, varme og brennende,
skapt i en vårdag på regnbuens bro, 
og som et luende bud kom de sendende,
stenket i solglød og badet i blod.

Røde geranier, blyge som ternene,
hviskende sveinen sitt myke «farvel».
Ømme som morsfavnen, kjærlig og vernende
vuggende barnet den seneste kveld.
 
Røde geranier! Gi meg din glødende
livsgnist på ungdommens rastløse vei.
Lær meg å minnes et kors og en blødende
skikkelse ophengt til frelse for meg.
 
Barnslig jeg folder de barkede hender,
synes med ett hele verden er min.
Røde geranier, varme og brennende,
blomstrer og blør bak den hvite gardin.

Referansar
Det er mange kristne referansar i dette diktet.  

I første verset finn ein uttrykket «regnbuens 
bro». Ifølge 1 Mos 9, 16-17 vart regnbogen sett 
på himmelen etter storflaumen – «syndfloden» 
- som eit teikn på ei pakt mellom Gud og men-
neska, og ein lovnad om at Gud aldri meir skulle 
sende ei slik ulukke som straff for menneska sine 
synder. 

I kristen tradisjon har regnbogen symbolisert 
von, sjølv om den knapt kan seiast å vere noko 
sentralt, kristent symbol. På 1980-talet byrja ny-
religiøse retningar å nytte regnbogen som symbol, 
men då meir som eit uttrykk for mangfald enn for 
Guds lovnader.

 I dei to siste linjene i dette verset, kjem 
det  kristne motivet klårare fram. Her heiter det 
om blomen at «..som et luende bud kom de 
sendende/stenket i solglød og badet i blod». Her 
finn ein referansar både til pinse («luende bud»; 
eldtungene på apostlane) og til påskebodskapen 
(«badet i blod»; Jesu død på korset på Golgata). 
Ein skal heller ikkje sjå vekk frå at koblinga mellom 

Det fyrste Prøysen-diktet
Av Nils-Petter Enstad



Stille Stunder - august 2014

5

blod og eld kjem frå eit miljø Alf Prøysen henta 
mykje inspirasjon frå: Frelsesoldatane i Brumund-
dal. Frelsesarmeen sitt motto er nettopp «Blod 
og eld», og peikar på Jesu blod og Den heilage 
Andens eld.

Korset
Men det kristne idéinnhaldet i diktet vert sterkast 
i det tredje verset. Dei to linjene «… lær meg å 
minnes et kors og en blødende/skikkelse opphengt 
til frelse for meg», er den klåraste kristne refer-
ansen i heile Alf Prøysen sitt forfattarskap.

I tekstar som «Julekveldsvisa» og «Du ska få en 
dag i mårå» vert den kristne juleforteljinga og det 
kristne håpet berre hinta til, dei treng ikkje lesast 
som «kristne» vitnemål. Men når det vert peika på 
krossen og han som hang der «til frelse for meg», 
er det liksom ikkje noko å prute med. Då står det 
berre att å falde hendene, slik diktaren også gjer i 
det siste verset. 

Blyghet?
Diktet om dei raude geraniane vart skrive seks år 
før det sto på trykk. I ettertid skal Prøysen sjølv ha 
sagt om det at diktet berre var «noko sentimentalt 
rør frå ende til annen». Men var det den verkelege 
meininga hans? Alf Prøysen kunne fort bli blyg på 
eigne vegner når det var snakk om tekstene hans. 
Om til dømes romanen «Trost i taklampa», som er 
ei nokså krass, sosial forteljing, sa han i ettertid at 
det også berre var noko tull han smurde saman.

 Det kan verke som om slik nivellering var 
ein måte å verje seg på når han fekk kritikk. For 
han fekk mykje kritikk for «Trost i taklampa», 
akkurat som han fekk det for diktet om dei raude 
blomane. «Kooperatøren» var eit blad mange las, 
og det å sjå ein tekst frå ein dei kjende, på trykk, 
genererte misunning og det Prøysen sidan kalla 

«kaldflir». Han vart skulda for avskrift og det som 
verre var. Ei stund var det slik at berre nokon sa 
«Røde geranier», byrja folk å gap-le. 

Fleire tekstar
Det var Alf Prøysen sin ven Knut Fjæstad som 
sende inn tekstane hans til «Kooperatøren» og 
seinare til «Arbeider-Magasinet». Og dei kom på 
trykk.  For dei to fyrste tekstene til «Kooperatøren» 
fekk Prøysen eit honorar på 20 kroner. Det var ei 
halv månadsløn den gongen. For pengane kjøpte 
han seg ein regnfrakk og restopplaget av bladet 
der diktet hadde stått. Kanskje ville han sikre seg 
at diktet ikkje vart lese av endå fleire? Samstundes 
flytta han frå Ringsaker til Ullensaker og seinare 
til Sørum.

Men han gløymde ikkje bladet «Kooper-
atøren». Frå 1950 og i ti år redigerte han ei spalte 
for born  i dette bladet, og frå 1952 og utover 
kom dei første forteljingane om Teskjekjerringa på 
trykk i «Kooperatøren».
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Forteljingar, preiker og salmar
I artikkelen «Aandsnæring i sit 
eiget Maalføre» (i førre num-
mer) tok me føre oss skipinga 
av Stille Stunder i 1889. Me 
minte då om at målstrevet lenge 
vart oppfatta som radikalt og 
nærast antikristeleg. Skepsisen 
rådde ikkje berre i veletablerte 
embetsmannskrinsar, men minst 
like mykje i indremisjons- og 
bedehusmiljøa. Vekking-
srørslene forkynte nemleg ein 
kristendom som var kritisk til dei 
moderne tankane som målsaka 
hang saman med. Bladet Stille 
Stunder braut etter kvart ned 
den sterke skepsisen.

Presten og redaktøren 
Johannes Barstad såg eit heilagt 
kall i dette kristelege landsmåls-
bladet. Undertitlane var frå 
starten tydeleg programma-
tiske: «Eit religiøst Maalblad» 
(1889), «Eit kristelegt Maal-
blad» (1890), «Eit Maalblad fyr 
kristeleg Uppbygging» (1893), 
«Eit norskt Blad fyr Tru og 
Gudlegdom» (1898). 

I vestlandsk «vekkings-jord»
Sjølv om både Barstad og dei 
fleste andre som skreiv i Stille 
Stunder var prestar, må det 
kunne seiast at tiltaket var røtt 
i vestlandsk «vekkings-jord». 
Etter sterk påverknad frå pro-
fessor Gisle Johnson høyrde 
redaktøren og dei nære medar-
beidarane til ein prestetype som 
kombinerte embetsgjerninga 
med ihuga deltaking i organisas-

jonslivet på bedehusa. Som fersk 
kapellan i heimbygda Volda vart 
såleis Johannes Barstad i 1887 
formann i den nyskipa indremis-
jonsforeininga der.

I tråd med livssynet åt skip-
aren bar det meste av innhal-
det i Stille Stunder preg av ei 
pietistisk kristendomsform. 
Oppmodingane til personleg 
omvending var tydelege. Typisk 
i så måte er ein lang artikkel 
gjennom dei fyrste nummera 
under overskrifta «Korleis ten-
kjer du aa verta frelst?» (nr. 1–4, 
juli–august 1889). 

Ei anna framhaldsforteljing 
i 1889/90 var Bernt Støylens 
biografi om haugianarkvinna 
Berte Kanutte Aarflot (nr. 7–12, 
oktober–desember 1889 og 
nr. 1–12, januar–juni 1890). 
Desse artiklane av Støylen gav 
sonen Knud Aarflot seinare ut 
i bokform saman med nokre 
etterleivde brev og dikt og ein 
biografi som H.G. Heggtveit 
hadde publisert i det kristelege 
vekebladet Hjemmet (K. Aar-
flot, utg., Berte Kanutte Aarflot, 
1893).

I tillegg til religiøse utgreiin-
gar, lengre preiker og kortare 
andaktar gav bladet til dels 
utførlege referat frå ymse møte 
og større stemne for ytre- og 
indremisjon. Særleg viktig 
for utviklinga av eit nynorsk 
kyrkjespråk var den religiøse 
poesien som Stille Stunder for-
midla. 

Den religiøse poesien
I det fyrste tiåret stod to hundre 
salmar av knapt tjue forfattarar 
på prent, og Peter Hallaråker 
vurderte desse som det mest 
interessante stoffet i bladet. Dei 
fleste var av Barstad sjølv med 
førtini nye og tolv omsette, av 
Anders Hovden femti nye og av 
Elias Blix tjue nye og tre omsette. 
Etter Hallaråkers opplysningar 
var godt over helvta av desse 
fyrstegongspubliseringar (P. 
Hallaråker, «Målbladet Stille 
Stunder», i: «Jeg gikk meg over 
sjø og land …», Festskrift til 
Ottar Berge, Tapir 2001).

Fram til heftet Kvæde i 1904 
var Stille Stunder kanalen for 
det Johannes Barstad dikta eller 
sette om til landsmål. I 1890-åra 
laga han mellom anna eit par 
«poetiske perler» som denne 
artikkelforfattaren set stor 
pris på. Pasjonssalmen «Stille, 
stille, Jesus lider» er med i den 
nye Norsk Salmebok (nr. 137), 
men den vakre skildringa av 
skaparverket og den varlege 
lovprisinga av Skaparen i «Eg ser 
deg Gud, i kvar den blom som 
tirer» har dessverre ikkje fått 
plass der. 

Liksom Blix-salmane i stor 
grad opna kyrkjene for nynor-
sken, vart det vesle oppbyg-
gingsbladet og tekster av 
Barstad viktige døropnarar for 
folkespråket til bedehusa og vek-
kingskristendomen. «Den Stundi 
i Getsemane» (Norsk Salmebok 

Om innhaldet i dei fyrste årgangane av Stille Stunder.
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Forteljingar, preiker og salmar Av Per Halse 

2013 nr. 174) stod på prent i eit 
av dei aller fyrste nummera (nr. 
4, august 1889). Barstad har i 
fleire attersyn vore inne på kor 
kritiske mange av kristenfolket 
var til å bruke kvardagsspråket 
til religiøse emne, men også om 
korleis songen kunne bryte ned 
motstanden:

Ein kristeleg mann burt i 
Ørsta tok meg avsides og aat-
vara meg. Det var med sorg han 
og mange andre hadde set, at eg 
gav meg burt i dette «væsenet». 
Noko etter heldt eg uppbygging 
i bygdi, og mannen var tilstades. 
Eg tala paa maalet og song «Den 
stundi i Getsemane» paa maalet. 
Daa rann taarorne ned etter 
kinni hans. Og eg høyrde aldri 
han aatvara meg meir (Stille 
Stunder, 25. juli 1914).

Johannes Barstad var av den 
«johnsonske» prestetypen som 
stod for ein ortodoks-pietistisk 
kristendom og vann tillit i lek-
mannskrinsane. Han fann det 
naturleg å nytte heimemålet i 
samtalar, bibellesingar og kon-
firmantundervisning, men var 
redd for å støyte og venta til 
1907 før han tok målet i bruk til 
dei ordinære høgmessepreikene 
i Volda.

Fleire nasjonale tiltak, eit 
eige prestemållag 
Samstundes fekk utgjevaren 
av Stille Stunder sentrale roller 
i fleire nasjonale tiltak for det 

nynorske kyrkjespråket. Etter 
oppmoding stilte han seg såleis 
vinteren 1899/1900 i brodden 
for skipinga av eit eige mållag for 
norske prestar (jf. Stille Stunder 
nr. 3–2009). På grunn av sterke 
motkrefter frå riksmålssida var 
det viktig at dei målvenlege 
ikkje vart sitjande «som ein-
lege Fuglar paa Take her og 
der utyver Lande, tunnsaadde 
som me hev vore […] Me maa 
samraada oss med kvarandre og 
skifta Røynslor. Ja berre det aa 
faa mynstra Fylkingen vil gjeva 
Mod og vekkja Voner (Stille 
Stunder, 28.10.1899). 

Johannes Barstad fekk skrive 
historie også på den måten at han 
gjennomførte den fyrste «full-
norske» gudstenesta i Noregs 
hovudstad. Etter at BUL i Oslo 
hadde fått Peter Hognestad til å 
preike på landsmål i Johannes-
kyrkja på palmesøndag 1901, 
vart det ordna slik at Barstad 
kom frå Volda og både preika 
og forretta altartenesta på målet 
den 18. august same året. Klaus 
Sletten var oppglødd og skreiv 
om at det som i palmehelga 
framleis var halvt, no hadde 
vorte heilt: 

[…] i heil samljod tona det 
norske maale i bøn, i salme, i 

preike og i messe – heilt upp til 
det heilage altare naadde det og 
fekk si vigsling […] Og for den 
sundrivne hug og det øyra som 
hev vorte saart av skjærande 
misljod, er det ei svaling ei sæle 
aa verta fanga av dei reine, fulle 
tonar som hev songbotn i vaar 
sjæl (Den 17de Mai, 20.8.1901).

Bladarbeidet frå 1889 hadde 
gjeve Johannes Barstad ein 
ekstra talarstol og ein posisjon 
som resulterte i fleire tillitsverv 
for målfolket i kyrkja. Men 
hjartebarnet var og vart Stille 
Stunder. Gjennom det organet 
fekk Barstad og medarbeidarane 
hans legitimert nynorsk språk-
bruk i vide krinsar av kristen-
folket.

Per Halse (f. 1957) er teolog 
med tilleggsutdanning i historie 
og pedagogikk. Han har under- 
vist ved Høgskulen i Volda sidan 
1991 og er for tida rektor der. 
Halse har gjeve ut lærebøker  
i bibelkunnskap og kristendoms- 
historie. I 2009 disputerte han 
ved Universitetet i Oslo på ei 
avhandling om framveksten av 
det nynorske kyrkjemålet. Gjen-
nom åra har han skrive fleire 
artiklar i tidsskrift som Kirke og 
Kultur og Syn og Segn, i nett- 
leksikonet Allkunne – og i Stille 
Stunder. 
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Peter Hognestad om  
jubileumsutstillinga 1914

Utdrag frå  ”Oslobrev”,  prenta 
i Stille Stunder 6. juni 1914.

Her inne i Oslo hæv me og 
den store jubilæumsutstilling. 
Det hæv vakse upp ein heil by 
vest paa Frogner, og ein væn by 
er det. Mykje er der aa sjaa som 
tyder på arbeid og framgang i 
dei siste hundrad aar, og mange 
folk nyttar høvet til å fara dit. Eg 
hæv ikkje hatt tid til aa vera der 
meir enn eit par gonger enno, 
so det er ikkje so mykje eg kann 
skriva um.  Det kann henda eg 
fær taka eit og anna serleg fram 
sidan. 

Utstillingi hev ei serleg 
avdeild for moro, og det må 
segjast at det meste av denne 
moro er reint skuldlaus og 
barnsleg. Der er og ein heil 
Kongo-landsby med negrar frå 
franske Kongo. Me fær sjaa 
deim i heile deira daglege liv, 
like til barneskulen, der borni sit 
og lærer stykke av koranen. Dei 
er muhammedanarar maa vita, 
og dei hev jamvel moske der dei  
held gudstenesta. Eg saag paa 
det ein gong, dei kom inn og 
tok skorne av seg og kasta seg 
ned ”paa sitt andlet” og skulde 
beda. Men eg likar ikkje at dei 
skulde gjera dette til skodespel, 
og sume av dei saag ikkje ut til 
aa hava mykje andagt. Men dei 

kann bøner av koranen, ein som 
eg tala lite grann med paa fransk, 
fekk eg til aa lesa fyrste kapitlet 
av koranen, det er som eit slag 
muhammedansk fadervaar. Men 
tenk om desse folk kunde læra 
aa kjenna kristendomen medan 
dei er her uppe!

Bøn og Guds ord skal ikkje 
vera for syns skuld men for 
aalvor. Det er meiningi med det 
kyrkjehuset som er bygt paa 
utstillingsplassen. Der er synt 
fram i tal og bilæte og bøker og 
på andre maatar den framgang 
som det kyrkjelege og kristelege 
arbeid hev gjort i hundradaaret. 
Og der skal kristenlivet fraa i 
dag hava rom i livande forkyn-
ning og bøn og song. Kvar 
kveld kallar klokkorne til møte 
om Guds ord, og det er gildt aa 
fortelja at mange folk søkjer dit, 
ofte er det reint fullt hus.  

Tanken um eit slikt hus kom 
ikkje fraa styret for utstillingi 
eller fraa statsmagterne, men 
fraa formannen i Landsindremis-
sionen sokneprest Edvard Sver-
drup. Og det er mest det friv-
iljug kristelege arbeidet  i vaar 
kyrkja som hev ført tanken ut i 
livet, endaa kyrkja kom med den 
og. Det er godt at utstillingi hev 
gjeve rom for dette Guds hus 
til minne om at Gud hev vore 

attaat i dei hundrad aar.
Paa sjølve opningsfesten for 

utstillingi den 15. mai var det 
som Vaarherre vart skoten reint 
til sides. Hans namn vart mest 
ikkje nemnt korkje i talar eller 
songar. Den same dagen fekk me 
høyra fraa den svenske utstilling 
i Malmø at den vart opna med 
bøn av ein biskop, og dei song 
salmen  ”Vaar Gud han er so fast 
ei borg”. Hjaa oss song dei ein 
kantate av diktaren Nils Collett 
Vogt, og den kann eg ikkje kalla 
anna enn beint fram ein avgud-
shymne, som er ei  skam for eit 
kristenfolk.

Den store jubileumsutstillinga 
i Kristiania 1914 var meint å 
skulle gje eit bilete av utviklinga 
i Noreg i dei hundre åra etter 
1814.  Svært mykje folk var 
innom. Kyrkje og kristenliv var 
også representert. Noko under-
leg i vår tid er at mellom 60 og 
80 senegalesarar vart »stilte ut»  
- i det som noko misvisande vart 
kalla Kongo-landsbyen. Peter 
Hognestad var medarbeidar i 
Stille Stunder, seinare biskop i 
Bjørgvin (1916-1931). Stykket 
er sendt oss av Nils-Aksel Mjøs.
   - red. 
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Oldemors salmebok

Eg held oldemor si salmebok i 
handa. Namnet til Karen Andre-
asdatter står på permen med 
gullskrift. Det er ei evangelisk-
kristeleg bok som forutan sal-
mane inneheld kollektbøner, 
episteltekstar og evangelietek-
star for heile kyrkjeåret. I tillegg 
til dette finn eg Jesu lidingssoge 
og bøner til bruk ved husandakt 
og spesielle livssituasjonar. Boka 
er velbrukt, men ikkje utsliten. 
Datoen for Karen sin konfirmas-
jon står prenta på baksida og 
fortel om meininga med dagen. 

Det er som å halda eit lite 
skrin i handa. Alt ho trengde 
for livsreisa var samla mellom 
desse permane. Når eg blar i 
boka, finn eg forbøner for «den 
alminnelige hverdag», for fed-
reland og kongehus, bønerop i 
krigstid, ved smittsam sjukdom 
og for døyande. Salmane er 
inndelte etter årssyklus, såkalla 
«Tids-salmer» med tekstar for 
vår og haust, ved regn og turke, 
etter rik haust og knapp haust 
og framfor vinteren. Der er 
også morgon- og kveldssalmar, 
bordsalmar, bryllaupssalmar, 
konfirmasjonssalmar og salmar 
for sjøreise. Ingenting er gløymt, 
her er ord til eitkvart høve. 
Ved utreise, heimkome og «til 
orlogs». Takkeord og bønerop 
før og etter barnefødsel, ved 
husfaren si avreise og heimkome, 
fredssalmar og barnesalmar. 
Eg finn også bøner for daglege 

behov og plager, urovekkjande 
tankar og anfektingar. Slik fortel 
boka om eit liv annleis enn mitt. 
Eit liv med sut for framtida, og 
kanskje særleg for sjømannen 
ute på havet. Kapitlet «For de 
reisende» er eitt av dei lengste 
med bøn ved ombordstiging, i 
storm og livsfare. 

Karen Andreasdatter var 15 
år då ho fekk denne boka. Sju år 
seinare gifte ho seg med Tollef 
matros, som siglde på «verdens 
hav» og sjeldan var heime. I tan-
kane ser eg henne når ho sat i 
stova heime i Nesbygden og såg 
ut over fjorden. Kanskje opna 
ho salmeboka og las nett desse 
orda: «Din Trofasthed staar evig 
fast. Thi skaan os nu for Straffens 
Ris, Og i al Nød os Hjælp bevis. 
Før os paa din Miskundheds Sti, 
Og gjør os fra vor Jammer fri!»

Livet til Karen vart neppe 
nokon dans på roser. Ektemann 
Tollef døydde tidleg, og Karen 
laut søkja arbeid på gardane 
for å livnæra seg og borna. Ho 
arbeidde som ein kar, fortalde 
mor mi. Tok opp poteter, hesja 
høy og rydda jord, vaska, baka 
og kokte. Gjennom heile livet 
sitt hadde Karen berre tre bøker. 
To av dei – bibel og salmebok 
– hadde ho fått til konfirmas-
jonen, men den tredje var ei 
såkalla verdsleg bok som heitte 
«Husmannsgutten», skriven av 
Rudolf Muus. «Husmannsgut-
ten» handla om ein fattiggut 

som reiste til Amerika og vart rik. 
Karens eldste son, Jørgen, reiste 
også til Uniten, så eigentleg 
handlar boka om draumane 
Karen hadde. Jørgen Tollefsen 
vart farmar og kalla seg George 
Tillesen. Så vidt eg veit vart han 
ingen rik mann, men han klarde 
seg. Livet kunne vera hardt for 
Karen og hennar samtidige, men 
kanskje dei hadde eit navigas-
jons-utstyr som me har mist. Ei 
hamn i himmelen, slik me les i 
salmeboka hennar:

Jeg gaar til fjerne Lande, nu 
over store Vande,
uti mit Kald og Stand;  Guds 
miskund skal mig følge,
Paa Land saavelsom Bølge, i alt 
det som mig tjene kan. 

Av Gunvor A. Nygaard

Foto: Colourbox.com
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Saskatchewan, Canada  - to pionerar

Kring århundreskiftet 1800-
1900 vart mange bygder reiste 
i Saskatchewan. Det hadde fleire 
grunnar. Jarnvegen frå Regina til 
Prince Albert var opna. Farmarar 
i dei amerikanske statane Min-
nesota og Dakota hadde hatt 
uår. Og provinsen Saskatchevan 
fekk sin eigen konstitusjon i 
1905. 

Det var ikkje til ville vesten 
innflyttarane kom. Dei som 
ville ha jord, kunne ikkje ta seg 
til rettes. Landet var oppdelt i 
avmerkte seksjonar. Vilkåra var å 
betala ti dollar, bu seks månader 
kvart år i tre år - og ta til å bruka 
jorda. Dessutan vera eller verta 
canadisk borgar.

Så kom dei. Direkte frå 
Noreg, frå dei nemnde statane 
sør om grensa og vidare. Nokon 
kom  einslege, somme hadde 
berre ei øks og det dei gjekk og 
stod i. Andre kom med oksar 
framføre vogna, som kunne vera 
tunglasta. Andre kom bilande 
med store barneflokkar.  Alle 
vart handsama likt.

I september 1903 kom ein 
representant frå United Norwe-
gian Lutheran Church, leiaren av 
Indremisjonen deira, pastor H.C. 
Holm. Han vitja fleire bygder 
og tilmed fekk han organisera 
fleire kyrkjelydar. I Park settle-
ment vest for Saskatoon vart  

«First Saskatchewan Lutheran 
congregation» og «Norden 
congregation» organisert i Glen 
Mary-settlementet. 

Indremisjonen hadde fått 
brev frå ei gruppe familiar i N. 
Dakota som ville reisa til Canada 
med bøn om ikkje å verta 
gløymde i det nye landet. Holm 
meinte at det måtte tilsetjast ein 
prest. Og han visste om ein ung 
prest  i Minnesota. Dei første 
dagane i oktober same året heldt  
Home Mission (Indremisjonen) 
stormøte i Canton, S. Dakota. 
I styremøtet då tok Holm fram 
dette med prest til nybyggja-
rane, og nemnde at han hadde 
tenkt at denne Sven Njaa frå 
Noreg måtte verte kalla.

No synte det seg at Njaa var 
deltakar på stemnet. I ein fart 
vart han henta inn til styret  og 

fekk straks spurnad om å ta opp-
draget. Han nølte med tanke på 
kona som var med barn, å reisa 
opp i kulda. Men så vart det til at 
ha skulle få dekka utgiftene til ei 
reis for å setja seg inn i forholda.

No gjekk det med amerikansk 
fart. Med tog via Minneapolis, 
Winnipeg og Regina  kom han 
den 11. oktober til Hanley akku-
rat tids nok til å forretta gud-
steneste i Grindheims restaurant.
Han vitja fleire settlement kring 
byen Prince Albert.

Vinteren var komen og det 
var frykteleg kaldt. Medan han 
venta i Sascatoon på transport 
såg han  utstilt saueskinnsfr-
akkar og reklamen: «Ha det 
godt medan du lever, du vil 
lenge være død».

Han kjøpte to og angra aldri.
Njaa skreiv seinare at då han 

hadde gjort denne reisa, vart 
han overtydd om at han hadde 
eit kall frå Gud. Han vart samd 
med kona og snart var dei på 
reis. Og 17. desember tok dei 
inn i si første leilighet. Der kom 
litle Arna til om våren.

Sommaren 1904 bygde dei 
eige hus nær Weldon. Fru Njaa 
skreiv seinare nokre minne frå 
tida der. Sjølv om dei fyrte og 
hadde godt med ved, så var 
golva permanent iskalde. Arna 
kunne ikkje leika på dei.

Av Sverre Strai, Nærbø
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Saskatchewan, Canada  - to pionerar

Alt vitnar om at Njaa var rette 
mannen til å verta pionerprest. 
På eit landområde med radius 
meir enn 100 engelske mil kring 
Weldon hadde han innan eitt 
år organisert ni kyrkjelydar og 
avtalt fl eire preikestader.

Sven H. Njaa reiste attende  
til USA  år 1913. I år 1980 var 
enno sju av dei kyrkjelydane han 
organiserte, i verksemd.

Sven H. Njaa var fødd 2. april 
1870 i Time på Jæren og døydde 
20. juli 1972. Han var nr. to i ein 
syskjenfl okk på 13. Fire brør vart 
farmarar og ei syster farmarkone 
i Amerika og Canada. Sven emi-
grerte til Amerika 1892 etter å 
ha gjenge på lærarskulen i Sta-
vanger og ved Hauges Minde i 
Oslo. I Amerika studerte han 
teologi ved Concordia College 
og vart ordinert år 1899. Han 
var prest i Hanley Falls, Minne-
sota til 1903 då han vart kalla til 
nybyggjarprest i Saskatchewan. 
Etter ti år slutta han av og reiste 
til N. Dakota. Der vart han 
direktør for Northwood Dea-
coness Hospital. Han var med 
i leiinga for China Missions og 
gav ut bladet Northwood emis-
særen.

Av Haldis Reigstad

Lær oss, Herre, å ta vare

på det vakre du har skapt.

Jord og himmel, sol og stjerner

vitnar om di skaparmakt.

Du er universets konge,

du er Gud til evig tid.

Lær oss, Herre, å ta vare 

på den jorda som er di. 

Lær oss, Herre, å ta vare 

på kvar liten åkerteig.

Tre og blomar, alt som lever,

er det du, vår Gud, som eig.

Vi skal vera dine hender,

vi skal vatna, vi skal så.

Det vi treng av tid og krefter,

har du sagt at vi skal få. 

Herre, lær oss å ta vare

på kvarandre her på jord.

Alle menneske vi møter,

er ei søster og ein bror.

Lær oss møta hat med kjærleik,

lær oss tenna håp og smil.

Alt som lever, jord og himmel

høyrer deg, vår Herre, til. 

Lær oss, Herre
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Enno er det tid
Av Jon Haukaas (1907-2006)

Enno er det tid å leve 
i ein samanheng av liv:

Elske, lengte, kvile, streve;
vera pust og vera siv.

Enno er det tid å drøyme
for ei ung og nattvak mor;

tid å gråte og å gøyme
gamle godfar trygt i jord. 

Enno er det tid å bera
byrder for ein veikleg ein;

tid å kjempa og å vera 
varsam hand om sår og mein.

Enno er det tid å vinne
etter mørke nederlag;
tid å miste og å finne

att ein blå, ein ulevd dag.

Enno er det tid å kveda
om ei kvitkledd junibrud.

Enno er det tid å beda
til ein kjend, ein ukjend Gud. 
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