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«For eit barn er oss fødd. …. 
Han har fått namnet .. Freds-
fyrste» (Jes 9,6)

Kvar gong det kjem ei ny 
regjering, så lurer folk på kor 
mange ministrar og departement 
det vert. Kva med ein fredsmin-
ister? Er ikkje fred like viktig som 
jordbruk, fiske og kultur?

I Jesaja 9,6 står det eit ord som 
elles ikkje finst i Bibelen. Freds-
fyrste.  Ordet vart truleg laga 
av Luther, for i Luther-bibelen 
av 1545 står ordet Friedefürst. 
Og så kom ordet etter kvart 
inn i dansk-norske omsetjingar. 
Fyrste var ein alminneleg tittel i 
Tyskland på Luther si tid. Men 
er eit noko framandt ord i det 
norske samfunnet i 2014. Det 
hebraiske ordet som står i Jes 
9,6 tyder leiar, sjef, høvding, og 
det er i dette verset knytt til eit 
anna ord som betyr fred. Så ein 
kunne kanskje i moderne norsk 
omsetjing nytta «fredsminister». 

Vi vil nok tenke at ein 
fredsminister må vere ein person 
med lang og brei erfaring og 
med doktorgrad i konflikthand-
saming. For det å skape fred kan 
vere ei usedvanleg krevjande 
utfordring anten det er i heimen, 
i lokalsamfunnet, i kyrkja eller i 
den store verda. 

Det overraskande i Jes 9 er 
at fredsministeren skal vere eit 
barn. Ikkje eit barn som skal 
vekse opp og etter lange studiar 

gjere seg kvalifisert til å verte valt 
til fredsminister.  Nei, han skal 
vere fredsminister frå fødselen 
av. Som ein arveprins er berar av 
det kongelege frå fødselen av, 
er fredsministeren frå opphavet 
av berar av freden. Fredsarbeid 
er ikkje noko han kvalifiserer seg 
til. Han er eitt med freden i heile 
sitt vesen

«Ære vere Gud i det høgste 
og fred på jorda», song englane 
på Betlehemsmarkene.  Dette 
var ikkje eit godt juleønskje om 
noko som kanskje kunne kome 
til å skje i dei neste åra. Det var 
ei melding om at  freden alt var 
komen til jorda. Freden kom 
med barnet.

For ein del år sidan snakka 
eg med ein gamal mann som 
var dårleg til mote. «Når eg 
tenkjer attende på livet», sa 
han, «så er det så mangt som eg 
angrar på.  Det er så vanskeleg 
å finne fred». Eg kunne seie til 
han at det er ikkje umogleg for 
noko menneske å finne fred. 
Jesus er komen med fred. Han 
er fredsministeren som har fred 
som sitt program. Men han er 
ingen diktator som tvingar folk 
til fred med makt. Han kom som 
eit barn.  Freden vert teken i mot 
som ei gåve. Ei gåve som kan 
gjevast av eit barn. «For eit barn 
er oss fødd. …. Han har fått 
namnet .. Fredsfyrste»

Det er vanskeleg å vinne fre-

den med våpen, og fredsdiplo-
mati gjennom forhandlingar er 
serdeles krevjande. Rettssaker 
skaper ofte ikkje ro, men gjerne 
meir strid. Gudsbarnet som 
vart fødd til jord, kom med ein 
alternativ veg til fred. Ein veg 
gjennom det å oppgje sin eigen 
kamp, ta imot Guds gåve og 
gjennom det å gje medmen-
neske ei utstrakt og forsonande 
hand.

Jesus sa sjølv: «Fred etterlet 
eg dykk, min fred gjev eg dykk. 
Eg gjev dykk ikkje fred på same 
måten som verda gjer det.» (Joh 
14,27), og «Sæle er dei som 
skaper fred, dei skal kallast Guds 
born» (Matt 5,9).

Kva er julefred? Er det nysnø 
og juleferie, varme frå peisen og 
duft av granbar og pinnekjøt i 
huset? Den kristne julefreden går 
djupare. Fredsministeren viser 
oss ein veg til fred med Gud og 
til fred med dei medmenneska 
som vi vore i strid med. 

Med ynskje om ei god og 
fredfull julehøgtid!

Forf. er prost i Nordhordland, 
tidlegare i Ytre Sogn prosti. Før 
den tid var han tilsett nokre år 
ved Menighetsfakultetet, under-
viste då m.a. i  hebraisk. Han 
har også vore formann i Oslo 
Kristelege Landsungdomslag – 
laget som  i åra 1935-1954 var 
utgjevar av  Stille Stunder. 

Fredsministeren
Av prost Geir Sørebø
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For ein no lett aldrande generasjon 
menneske, framfor alt i bygde-
Noreg, er Vangsgutane ein klassikar. 
Like årvisst som Juletre, Smørbukk 
og Tuss og Troll kom dette heftet 
som julelesnad, forfatta av Leif 
Halse, teikna av Jens R. Nilssen. 
Begge kan trygt kallast legend-
ariske. Sjølv hugsar eg det godt, 
korleis det kjendest då eg fekk vita 
at tysklæraren min på realskulen var 
bror til Leif Halse, sjølvaste! Det var 
stort. Om det var dette som for meg 
var med og gjorde tysk til eit sterkt 
skulefag, skal vera usagt. 

 I fjor kom Fonna Forlag ut 
med dei fyrste av desse julehefta i 
bokform, tilrettelagt av Arthur Mo 
og med innleiingar ved Nils Nor-
dberg og Roald Waktskjold. Det 
var då årgangane 1940, 1941 og 
1942. Om dette skreiv Eirik Helleve 

informativt og levande i julenum-
meret av Stille Stunder førre året. 
Det er no årgangane 1943, 1944 
og 1945 som er samla, i år som i 
fjor med god innbinding og vakkert 
omslag. 

Det er denne gongen  Olav Nor-
heim (m.a. tidlegare redaktør i Norsk 
Barneblad)  som har skrive innleiing. 
«Vi er alle Vangsgutar», har han 
kalla stykket sitt. Det er kanskje å 
dra det litt langt. Det er likevel noko 
visst allment over det som i denne 
soga vert fortalt – endå:  så mykje 
både av godt og gale dag for dag 
- det er nok heilt ikkje vanleg, var 
det knapt nok heller i krigens dagar. 
Krigen er forresten nokså fråverande 
der i Todalen på Nordmøre – heilt 
til det vert fred i landet.  Sterk-Ola 
har høyrt det i radio, han! Stor er då 
gleda: «Vi lyt heim og fortelja det 

til mor!» seier Steinar Vangen. «Ja, 
enn mor!» svarar Kåre.  

Korleis mogeleg nye lesarar mel-
lom born og ungdomar vil oppleva 
eit slikt teikneserie-møte med 
1940-åra, er ikkje godt å seia. For 
oss derimot som har hatt Vangsgu-
tane i «bagasjen», er det her gode, 
nostalgiske møte med heimlandet 
Barndom.  Sant nok: Tidleg 40-tal 
er noko før mi tid. Det gjer ingent-
ing. Figurane i denne serien var då 
gjennom alle sine år mykje godt seg 
sjølve lik. 

Det kom nye Vangsgut-hefte 
kvart år, så lenge Leif Halse levde 
og skreiv (1982). Etter det er gamle 
hefte prenta opp att. Men no altså: 
for andre året, nokre årgangar samla 
i bokform.  Meir er lova. Vonleg vil 
det koma. Dette er kultursoge, vel 
verd å ha med seg. 

Meir Vangsgutane i bokform

Stille Stunder
kjem ut 6 gonger i året.
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Like årvisst som jola, kjem 
jolenissen på vitjing. Kven er 
denne karen, med raud huve og 
sekk på ryggen? 

Gardvoren, haugebonden
I norsk folketru levde det ein liten 
kar på garden som ein sjeldan 
eller aldri såg. Namnet hans 
var gardvoren, haugebonden, 
tomten, rudkallen og fleire med. 
Det var han som rydda garden og 
var gravlagd i ein gravhaug ein 
stad på garden. Han var kledd i 
grå vadmålsklede og raud huve, 
slik kledebunaden var på gardane 
i gamle dagar. Han kom ikkje 
med gåver jolekvelden. Tvert 
om skulle han ha ekstra godt 
stell den kvelden, elles kom han 
til å hemne seg både på folk og 
buskap. Denne trua og tradis-
jonen heldt seg til langt inn i 
1800-åra, på sume gardar held 
tradisjonen seg den dag i dag. 
Gardvoren var ein vette som me 
også kan  finna att i Åsgardsreia. 
Der rid han på ein geitebukk 
saman med dei andre vettene. 
Men gardvoren kunne også vera 
eit vern mot reia dersom alt på 
garden hadde vore på stell gjen-
nom året. Ein kunne også verna 
seg mot reia med å skyta tre skot 
over hustaket samstundes som 
kyrkjeklokkene ringde jola inn. 
Namnet hans endra seg også. 
Han vart heitande nisse, eit namn 
me fekk frå Danmark. Nisse er 
eit dansk kjelenamn for Niels, 
eller Nils hjå oss. Sume meiner at 

kjelenamnet kan ha røter attende 
til norrønt mål. Det norrøne ordet 
nidsi tyder den kjære, vesle slek-
tningen.

Kristen, europeisk 
påverknad
Med kristendom kom europeisk 
tankegods og førestellingar også 
hit. Men folketrua var sterk, så 
det tok lang tid før gardvoren 
vart til den jolenissen me kjenner. 
Litt etter litt vart rolla til gard-
voren omskapt frå vette til ein 
mann som ikkje skulle ha gåver 
og stell på jolaftan, men som 
tvert om kom med gåver denne 
kvelden. Ein slik skikk samsvarar 
med Matteus-evangeliet, som 
fortel at Jesus-barnet fekk gåver; 
gull, røykjelse og myrra. Myrra 
er saft av Commiphora-arter og 
Burseraceae. Treet veks i Arabia 
og Afrika. Myrra dannar gul-
brune eller raudbrune korn eller 
klumpar som inneheld gummi, 
harpiks og eterisk olje Myrra var 
ei kostesam handelsvare og brukt 
både som medisin, salve, røykjelse 
og parfyme.  Byen Demre, også 
kalla Kale, i Tyrkia bar tidlegare 
namnet Myra og var ein romersk 
by i Vesle-Asia. I byen vart det 
utvunne parfymer, salvar, medisi-
nar og anna frå myrra-treet.  I 
denne byen vart han biskop, ein 
av dei aller mest dyrka helgenane 
i den katolske kyrkja.

Biskop Nicholas av Myra
Biskop Nicholas var fødd kring år 

280 - 286  i byen Patara i Lykia, 
seinare omdøypt til Arsinoe i den 
tyrkiske provinsen Antalya. Han 
var son av ein rik og from mann 
som heitte Eifemios og kona hans 
Anna, syster til biskopen av Myra. 
Morbroren, som også heitte 
Nicholas, vigsla guten til prest då 
han var 19 år. Foreldra døydde 
i ein pest og Nicholas arva ein 
stor formue. Denne delte han ut 
til dei fattige, noko han gjorde i 
det stille. Ingen ros skulle han ha 
for den velgjerninga. Takk heller 
Gud, sa han. Nicholas vart abbed 
i klostret morbroren hadde bygd. 
Etter at morbroren døydde, reiste 
Nicholas på ferder til Egypt og 
Det heilage landet, der han etter 
tradisjonen budde i den vesle, 
palestinske byen Beit Jala, like 
vest for Betlehem. Då han kom 
attende til Myra, valde folket 
og prestane han til biskop av 
Myra. Dette var i år 300. Under 
forfylgjingane av dei kristne i år 
310 vart Nicholas fengsla og mis-
handla. På kyrkjemøtet i Nikea i 
år 325, i dag byen Iznik i Tyrkia, 
var biskop Nicholas med. Han bar 
då enno synlege merke etter mis-
handlinga og opphaldet i fengse-
let.  Biskop Nicholas var kjend i 
samtida som ein rettferdig og vel-
gjerande mann. Han døydde 6. 
desember eitt av åra mellom 345 
– 351. Dagen er merkt på prim-
staven som Nilsmesse. Nicholas 
var ein av dei fyrste helgenane 
som ikkje døydde som martyr. 
Seint på 1950-talet vart knoklane 

Frå Santa Nicholas til Santa Claus
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Frå Santa Nicholas til Santa Claus Av Roald Waktskjold

i grava i den italienske byen Bari, 
der dei ligg, vitskapleg granska. 
Dei synte at biskop Nicholas var 
om lag 150 cm høg og hadde ein 
broten nase. 

Helgendyrking
For sine velgjerningars skuld og 
dei undera han skulle ha gjort, 
vart biskop Nicholas kåra til hel-
gen. Helgenkulten breidde seg 
frå den gresk-ortodokse kyrkja 
vidare austover til dei slaviske 
landa. Høgdepunktet, om ein så 
kan seia, var på 700-talet, då St. 
Nicholas vart vald til vernehel-
gen for Russland. Sidan breidde 
kulten seg vestetter. Den kom til 
Tyskland, Frankrike, Nederland, 
Belgia og England på 900-talet. 
I Roma vart Nicholas-festen feira 
frå 1000-talet. Nicholas vart 
vernehelgen for ei rekkje land, 
byar og yrke. På eit møte i The 
New York Historical Society i 
1809 vart St. Nicholas utnemnd 
til vernehelgen for byen Nieuw 
Amsterdam; byen me i dag kjen-
ner som New York. I Europa er 
det meir enn 2000 kyrkjer  vigde 
til St. Nicholas. Han er såleis ein 
av dei mest populære helgenane 
etter jomfru Maria, apostlane og 
St. Laurensius.

Segnene
Det finst eit utal av segner om St. 
Nicholas. Den mest kjende, og 
myteskapande, er segna om jom-
fruene i byen Patara. Far til jom-
fruene hadde mista formuen sin, 

og hadde difor ikkje råd til medg-
ift då døtrene var gifteklare. Han 
ville difor selja dei til eit bordell. 
Då Nicholas høyrde dette, kom 
han i løynd til huset om natta og 
inn gjennom vindauga kasta han 
ein pose gull. Dette var nok til 
medgifta for eldste dottera. Det 
same tok seg opp att for dei to 
andre døtrene, då deira giftetid 
kom. Ein annan versjon av segna 
er at Nicholas kasta posane med 
gull ned gjennom skorsteinspipa. 
Ein tredje versjon er at døtrene 
vaska sokkane sine og hengde dei 
til turk over glørne i grua. Posane 
med gull falla så ned i sokkane. 
Denne segna er forklaringa på 
kvifor anglo-amerikanske  Santa 

Claus nyttar skorsteinen og borna 
hengjer sokkane sine opp fram-
for peisen. St. Nicholas er også 
vernehelgen for sjømenn. Det 
har seg slik: På ei sjøreise til Alek-
sandria berga Nicholas ein sjø-
mann som fall ned frå riggen i ein 
storm. Då dette spurdest i Myra, 
vart det ein argument for å velja 
Nicholas til biskop i byen. Ei anna 
segn fortel at eit farty kom ut for 
ein forrykande storm. Mannska-
pet kalla på Nicholas, og straks 
kom det ein mann og hjelpte 
dei med segl og tog og stormen 
stilna. Ei tredje segn fortel at det 
var hungersnaud i landet. Eit skip 
med korn kom inn i hamna, men 
kornet var keisaren sin eigedom 
og skulle åt ein annan by. Nicho-
las baud sjømennene bera noko 
av kornet på land til mat for dei 
svoltne. Han lova at skipet skulle 
koma fram til hamna der dei 
skulle levera kornet med full last. 
Og slik vart det. St. Nicholas er 
også vernehelgen for fangar. Det 
har seg slik: Guvernør Eustatius 
i Myra dømde, mot muter, tre 
soldatar til halshogging. Biskop 
Nicholas greip inn og fekk hindra 
avrettinga. Guvernøren tilstod så 
si synd.

Framhald i neste nummer...

St. Nikolas av Myra statue.  
Foto: Creative Commons/Wikipedia.com
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Sligt byder man hovedstaden!
Etter 200 år vedtok Stortinget i vår 
ein nynorskversjon av Grunnlova. 
Det er eit historisk vedtak som ikkje 
har møtt særleg motstand. Striden 
på tinget og i media handla mest om 
kor konservativ eller moderne bok-
målsversjonen burde vere. Ved hun-
dreårsjubiléet i 1914 vekte innslag 
på landsmål derimot heit harme.

Styresmaktene var opptekne av å 
innlemme skuleborna i feiringa og 
gje dei kunnskap om hendingane 
i 1814. Aasmund Bryggesaa var 
kyrkje- og undervisningsminister, og 
departementet gav mellom anna ut 
eit song- og teksthefte til minnegud-
stenestene og eit eige skrift om 25. 
februar til skulebruk.

Mellom dei prenta salmane og 
songane var der nokre på landsmål, 
og professor Kohts vesle hefte 
Hundreaarsminde for selvstæn-
dighetsreisningen 25. februar 1814 
var sett opp i parallelle spaltar med 
teksta i begge målformer. Slikt 
skapte forarging. Under overskrifta 
«Maalmændenes overgreb overfor 
Kristianias borgere» skreiv ein inns-
endar i Aftenposten:

Det sidste udslag af maal-
mændenes skammelige agitiation er 
vel mindeskriftet om 100 aarsdagen 
for edsaflæggelsen, hvor «maalet» 
paraderer ved siden af det norske 
rigsmaal. Da min datter kom hjem 
fra skolen med dette agitatoriske 
papir, saa blev jeg harm, samtidig 
som jeg maatte føle en vis medliden-
hed med disse maalstrævere, som 
tror at vinde noget for sin sag ved 
at gaa frem paa en saa lumpen 
maade (G.Bj. i Aftenposten nr. 104, 
26.2.1914).

Då folk skulle inn til minnegud-

steneste i Fagerborg kyrkje om 
kvelden 25. februar, vart det på 
trappa delt ut nokre eksemplar av 
Salmar og Tekster til Kyrkjebruk 
17. Mai og 29. Juli (utgjevne av 
Norigs Ungdomslag med Løyve fraa 
Kyrkjedepartementet). «Vor Med-
deler var naturlig nok meget forarget 
over en saadan utilbørlig Maalagita-
tion like i Kirkedøren», klaga Mor-
genbladet (nr. 105, 26.2.1914).

Hovudstadsavisene har mange 
slike notisar med negative reaksjonar 
på bruk av landsmål under markerin-
gane i 1914. Men det som verkeleg 
sette sinna i kok var valet av talar 
ved den «mest offisielle» minnegud-
stenesta for eidsavlegginga.

Maalpræken i Vor Frelsers kyrkje
«Vår Frelsers» var hovudkyrkja i 
Kristiania (og skifta namn til Oslo 
domkirke ved byjubiléet i 1950). 
Dei fleste andre kyrkjene i byen 
hadde 25. februar skulegudstenester 
om føremiddagen og ordinære 
minnegudstenester om kvelden. I 
domkyrkja var det festgudsteneste 
kl 12 – med kongen, regjeringa, 
stortinget, bystyret etc. til stades. 
Preikelistene i avisene kunngjorde at 
ved denne gudstenesta skulle pastor 
Hognestad tale.

Peter Hognestad arbeidde frå 
1896 til 1903 ved lærarskulen på 
Notodden. Palmesøndag 1901 heldt 
han den fyrste høgmessepreika på 
nynorsk i Kristiania, og i 1903 vart 
han tilsett som stiftskapellan med 
særleg ansvar for bygdeungdom 
i byen. Frå 1908 underviste Hog-
nestad ved Menighetsfakultetet, og 
samstundes heldt han oppe engas-
jementet for bondeungdomen og 
målrørsla.

At det skulle preikast på landsmål 
i domkyrkja til minne om 1814 fall 
mange tungt for brystet. Ein innsen-
dar i Aftenposten ymta om at biskop 
og presteskap måtte ha vorte over-
rumpla:

At maalfanatikeren Hognestad 
lader sig bruge til ovennævnte 
arrangement, kan vel forstaaes; men 
at kirkens egne prester og biskopen 
i Kristiania lader sig skubbe tilside, er 
ufatteligt (J.N. i Aftenposten nr. 98, 
23.2.1914).

Kritikaren trur likevel at kyrkja vil 
bli fullsett – ikkje minst av dei mange 
målfolka i byen, men også av «de 
mange, mange sløve, ligeglade rigs-
maalsfolk i menigheden, hvis øine 
endnu ikke er aabnet for værdien 
af deres eget morsmaal og landets 
kultursprog» (same stad).

Hvem har Ansvaret?
Under hovudtittelen «Sligt byder 
man Hovedstaden!» og undetit-
telen «Hvem har Ansvaret?» karak-
teriserte Ørebladet tiltaket som både 
«utilbørlig, fordi Hensigten hermed 
ene og alene er at benytte Guds Hus 
til Maalagitation, og hensynsløst, 
fordi Landsmaalet ingen Tilslutning 
har i Christiania, men tvertom ansees 
som en kulturfiendtlig Bevægelse» 
(Ørebladet nr. 56, 25.2.1914).

Mange hadde kontakta redak-
sjonen og gjeve uttrykk for at ei 
målpreike i denne gudstenesta «kun 
kan opfattes som en Fornærmelse 
mod Vor Frelsers Menighed og 
Christiania i det Hele» (same stad).

Avisa har ikkje lukkast i å finne 
ut kven som eigentleg står til ansvar, 
men visstnok skulle det vere sokne-
presten, stiftsprost Otto Jensen, som 
hadde bede Hognestad om å preike 

Rabalder rundt jubileumspreike på landsmål i 1914.
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Sligt byder man hovedstaden! Av Per Halse

for seg. I så fall er redaktøren redd 
for at statsråd Bryggesaa står bak: 
«Men enten Hr. Jensen har handlet 
efter Tilskyndelse fra en forbenet 
Maalfanatiker af en Kirkeminister 
eller ikke, saa bliver det en Skan-
dale» (same stad).

Som svar på kritikken og på 
rykta om politisk press kunne den 
konstituerte soknepresten, res.kap. 
Maroni, opplyse at stiftsprosten 
var sjuk og hadde ynskt Hognestad 
«som antages at ha særlige betingel-
ser for at predike denne dag. Hans 
sprog er let at forstaa, og hensynet 
til det har ikke været det avgjørende 
for henvendelsen til ham» (Norske 
Intelligenssedler nr. 64, 26.2.1914).

Det konservative Ørebladet let 
seg ikkje roe av den forklaringa. 
Dei hamra vidare på stiftsprosten 
for å ha skapt splid og forarging. 
Dersom ikkje statsråden stod bak, 
måtte valet av målpresten skuldast 
«Tankeløshed, Udslag af Maalfa-
natisme eller Trang til at lefle for 
Magthaverne» (Ørebladet nr. 57, 
26.2.1914). I alle fall hadde prosten 
«krænket Menighedens Interesser 
og fremkaldt unødig Strid og Bitter-
hed» (same stad).

Ei stor høgtidsstund
Naturleg nok var ikkje alle avisene 
like kritiske. Dagbladet gav att litt 
av preika på landsmål (Dagbladet 
nr. 63, 25.2.1914). Verdens Gang 
refererte kort og sakleg frå både 
«Vor Frelsers» og dei andre min-
negudstenestene, og avisa merka 
seg ut ved å illustrere oppslaget med 
fotografi frå fleire av dei fullsette 
kyrkjene (Verdens Gang nr. 56, 
26.2.1914).

Målrørsla si eiga avis, Den 17de 

Mai, var raus med lovorda. Gud-
stenesta vart skildra som ei stor 
høgtidsstund, og Hognestad vart 
samanlikna med biskopen som 
preika same staden 100 år tidlegare: 
«Biskop Bech var danske og preika 
paa dansk i Vaar Frelsars Kyrkje 
25. febr. 1814. Prest Hognestad er 
nordmann og preika paa norsk i den 
same kyrkja paa hundradaarsdagen 
i 1914» (Den 17de Mai, nr. 25, 
28.2.1914). 

«Målpresten» let seg ikkje 
skræme av motstanden frå høgre-
blada: «Han tala som han alltid plar 
sitt gode norske maal, – vent og 
klangfullt, so mange riksmaalspre-
star – kanskje dei fleste – hadde godt 
av aa lære rein, fin maalføring hjaa 
Hognestad» (Den 17de Mai, nr. 24, 
26.2.1914). Avisa sette då også heile 
preika på prent i laurdagsutgåva (nr. 
25, 28.2.1914).

Fedrelandssalmen
Av dei fem salmane i gudstenesta 
var tre på riksmål og to av Elias Blix. 
«Det folk som frægt vil vera» vart 
sungen før preika, og høgtida toppa 
seg i fylgje Den 17de Mai då Hog-
nestad hadde gått av stolen:

Etter preika reiste den store 
kyrkjelyden seg og song med kraft 
og varme som tok alle fedrelandssal-
men «Gud signe vaart dyre fedra-
land». Dette var den største stund i 
kyrkja; ein fekk aanyo eit klaart prov 
paa at denne salmen hev ei underleg 
sterk magt til aa skapa høgtid og 
kveikje gudlege og nationale kjenslur 
(Den 17de Mai, nr. 24, 26.2.1914).

Til skulegudstenestene same 
dagen hadde biskopen sett opp 
eit ritual med fire allsongar: «Ja, vi 
elsker», «Vaar Gud han er saa fast 

en borg», «Lover den Herre» og 
«Gud signe vaart dyre fedraland». 
Mot den eine salmen på landsmål 
ville ein del foreldre demonstrere ved 
å halde borna heime, og i Frogner 
kyrkje skulle fedrelandssalmen ha 
blitt bytt ut med «Jeg vil værge mit 
land». Slikt vekte reaksjonar:

Er dette kultur, kva skal ein daa 
tenkje um kong Haakon, som var 
den fyrste til aa reise seg daa fed-
relandssalmen vart sungen no ved 
minnegudstenesta i Vaar Frelsars 
kyrkje? (Den 17de Mai nr. 25, 
28.2.1914).

Fedrelandssalmen av Blix hadde 
i praksis fått status som det ved 
markeringane av unionsoppløysinga 
i 1905, og han vart då også nytta 
under kruningshøgtida i Nidarosdo-
men året etter.

Ivar Aasen tok som kjent utgang-
spunkt i fridomsverket av 1814 då 
han staka ut kursen for målreisinga: 
«Efterat vort Fædreneland atter er 
blevet hvad det engang var, nemlig 
frit og selvstændigt, maa det være os 
magtpaaliggende at bruge et selvs-
tændigt og nationalt Sprog» (1836).

Ved hundreårsjubiléet i 1914 var 
frontane framleis steile, men bruken 
av landsmål i salmar og preike var 
visseleg med å heva statusen for 
det nye skriftspråket. «Grunnlogi 
henger paa Bondens Vegg», skreiv 
Olav Paulson i 1867, «men skyna 
Logi han knapt kann gjera, for 
Maalet smakar som rotne Egg, er 
framandt, elgjet og ilt at læra». Steg 
for steg har nynorsken fått innpass i 
samfunnet vårt, og med god grunn 
har stortingsvedtaket frå i vår vorte 
samanlikna med jamstellingsvedta-
ket i 1885.

Rabalder rundt jubileumspreike på landsmål i 1914.
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Dei gode ord 
Eit møte med Jan-Magnus Bruheim

Ein snøtung februardag i 1969 stod 
eg saman med ein flokk skuleborn, 
venta på bussen som skulle koma 
med Jan-Magnus Bruheim, diktaren 
frå Gudbrandsdalen. Borna kjende 
han frå lesebøker og lånebøker. No 
var han på reis i Hallingdal og ville 
møta oss.

Med skinnhuva trekt godt nedpå 
øyrene og ein varm smil i eit vêrbarka 
andlet, møtte han ungeflokken.

«Me skal ha deg fyrst», sa ei 
jente i småskulen. Slik vart det. Ein 
heil klokketime las og fortalde han 
frå barnebøkene sine, og fram kom 
Røyskatten, Skrythøna, Reinsbuk-
ken Kauto og Grashoppa. 

Kontakten mellom Bruheim og 
borna var der med ein gong. Han 
såg dei, vart ein av dei i fantasi og 
opplevingar dei kjende. Dei spurde 
og fekk greie svar frå denne diktaren 
med mange smilerynker og roleg 
røyst.

Det same skjedde med storsku-
len, same gode kontakt. Fleire dikt 
han las, vart samtaleemne som ska-
pte gjensidig tillit og respekt. Dikt 
opna dører for eigne tankar, kjensler 
og forståing av andre sine liv.

«Stille skulle mine ord vera 
Så stille at du kjende 
eit sinn røre seg
og høyrde eit hjarta slå».

Det var stille. Dei kjende og 
høyrde. Slik var han. Ikkje berre ein 
levande diktar, men «Ein ven for 
livet», sa ein 14-åring. «Eg trur eg 
òg vil verta diktar».

Kven var han i grunnen, denne 
diktaren som fekk slik nærleik til 
både unge og eldre? Ein smålåten 

kar, nesten blyg ved fyrste møte, 
men med sterke meiningar og 
kjensler i alt han skreiv. I radio var 
han ofte å høyra i «Ønskediktet».

Bruheim var fødd i Skjåk i 1914, 
hadde heimen sin der, verka som 
lærar ei tid, budde i Botnane nord for 
Florø nokre år, men vende attende 
til heimbygda og døydde der i 1988.

Han var sterkt bunden til naturen, 
slik òg i det han skreiv. «Innover, 
innover, vide er viddene der vi kan 
gå. Ein stad er det vidsyn -»

Trufast mot det heimlege, 
bar han likevel dragnad mot det 
ukjende, mot andre vidder som gav 
vidsyn. «Du går i di aude fjellbygd» 
og kjenner noko ropa. Han kom til 
Moskva eit år, opplevde m.a. ballett 
som gav sterke inntrykk og som han 
skildrar i det gripande diktet «Bal-
lerina»: «Eg dansar min Gud og mitt 
folk.»

Han vende synet attende til dei 
nære ting: Å vera ein blom, ein stein, 
ei grein- det er stort. Men større er: 
«Å vera eit menneske, femne det 
heile, ta det inn i sitt hjarte og gle 
seg ved dette: Å vera».

Dikta til Bruheim vitnar om 
mykje meir enn berre glede. Han bar 
på både tru og tvil, mismot og sorg 
og sakn. Sakn etter ei lukka utan 
nederlag. Sakn etter godheit. Og 
tankane kvervlar rundt krig og hat, 
maktgir, tap av liv og heim. Men-
neska har makt til å øydeleggja, men 
kan dei skapa t.d. eit frø, eit strå? 
Dei kan berre trakka det ned: «Og 
du kan knusa gleda med steintunge, 
harde ord».

Bruheim debuterte i 1941 med 
«Stengd dør». Året etter kom «Nor-
dmed Bångråt-tjønn». Båe bøkene 

er prega av kjærleikslengt og ein-
semd. Han finn helst stengde dører. 
I siste bøkene han skreiv, finn han 
dører meir opne, kjenslene er meir 
forsonande. «Sæl kjende eg det 
levde eit du i meg».

Kjærleiken er alltid med, i det å 
bera bører for kvarande, i ansvar 
og medkjensle. «Mangt kan du 
greie deg utan. Men utan mennesk-
evarme blir verda for kald». Han 
minner om at «alt kan du gje din 
kjærleik».

Så har han òg skrive «Brevet til 
kjærleiken». Om denne boka skriv 
han i eit anna brev: «I grunnen er 
det denne boka eg sjølv er mest glad 
over å ha skrive. Dersom noko vil 
kunne leve att etter meg av alt eg 
har skrive, blir det kanskje «Brevet 
til kjærleiken». 

Mykje lever att etter Jan-Mag-
nus Bruheim. Alt i alt godt over 40 
bøker. Me kjenner djup takksemd 
for alt han har gjeve oss.

«Dei gode ordi, sagde
når som mest dei trengst,
du veit at det er dei
som varer lengst».

Jan-Magnus 
Bruheim.
Foto: Signe 
Seim.

Av Signe Seim
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På tå-hev mot desember-himmel
Av Alfred Hauge

«Kaldt og mørkt og lite sol, såleis er 
det under jol» - ja,- slik stod det i 
vår barndoms lesebok, eller kanskje 
var det ein annan stad? Iallfall er det 
mørkt, det slår aldri feil, men kulden 
har vi mykje godt vore sparde for 
denne førjulsvinteren, og folk flest 
er nok glade til.

Og lite sol -. Både fordi ho har 
så kort ein bane å gå, og fordi ho så 
ofte er gøymd bakom skyene.

Men just no held det på å letta 
etter eit spylande regnver. Ein 
ettersleng av ei bøye driv no inn 
over land, innimellom rivnar det i 

skydekket, svarte hausar bular ut 
og brest – og der dei tynnest ut, står 
ei halvslørd sol og gjev seg ut for ei 
gul rose av himmelske dimensjonar.

Under himmelen svarte tre, på 
tå-hev, så å seia. Dei tøyer seg alltid 
mot lyset. Om sommaren veks dei 
mot lyset. No om vinteren er dei 
utan vokster, men veden i dei og 
borken hardnar, rustar seg på sett 
og vis både til å greia kulden og til 
å knoppast og spretta når tida er 
inne. 

Men enno er ikkje den tida 
komen. Ein vinter er lang om han 

enn har sin ende, og vi har berre så 
vidt skimta framføtene og fjeset på 
han til dessar.

Tre på tå-hev mot ei flyktig 
vintersol – ein kunne sjå det som 
ringare var. Og eit par-tre veker 
fram frå i dag, så snur sola. Det går 
mot lysare tider. Mest ikkje til å tru, 
men sant er det likevel om ikkje 
almanakka lyg.

Almanakka lyg aldri.

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

Advent-tida er ei ventetid. Kva er 
det vi ventar på? Heilt frå synde-
fallet har menneska venta på ein 
frelsar. Alt då kom også lovnaden 
om at det vonde skal bli knust. Vi 
veit at det står i 1. Mosebok 3.15 
der Herren talar til ormen: «Dei skal 
krasa ditt hovud, og du skal hogga 
dei i hælen». Det seier også litt om 
kampen mellom det gode og det 
vonde. Det er ingen lett kamp. Den 
som vinn, får også sine sår. 

Men Gud valde ut sitt folk av 
nåde. Gjennom Det gamle tes-
tamentet får vi høyra om Guds 
frelsesplan. Abraham fekk høyra at 
i hans ætt skulle alle ætter på jorda 
velsignast. Abraham trudde på 
lovnaden. Folket hans, Israel, måtte 
gjennom mykje motgang og liding. 

Men alltid var der nokon som bar 
frelsestanken vidare. Vi høyrer om 
kong David at han var ein sigerrik 
konge. Han var ikkje alltid lydig 
mot Herren. Men han innrømte 
sine feil og bad om nåde. I mange 
av salmane hans kom det fram for-
ventning om den store dagen som 
skulle koma.

Av spådomane hos profetane 
går det også fram visjonar om frel-
saren som folket venta på. Om vi 
berre tenkjer på Jesaja, så har han 
mange spådomar om Jesus. Lat oss 
berre henta fram ein som Blix har 
fletta inn i ein julesalme. Der heiter 
det:

Der ute er jordi så isende kald,
og trei stend svarte i skogen.

Men Isai stuv, som til frelsa er vald,
skyt livskvisten fager og mogen.
Guds fred med den tein
av grønkande grein:
Vår fredsfyrste høgt vere lova!

Profetane tala med forventning 
både om at Jesus skulle bli fødd, og 
om det verket han skulle fullføra. 
Kva så med oss? Er det med for-
ventning om å møta frelsaren at vi 
samlast om hans ord? Er vi vakne 
for det han minner oss om? Det som 
gjeld vårt daglege liv. Lat oss ikkje 
stivna i former og mønster slik at vi 
sluttar å sjå framover med undring 
og forventning mot dei utfordringar 
som ventar oss. 

Forventning
Av Oddlaug Molland
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I «Sangboken, som me gamle på bedehuset brukar, er 
tri songar signerte Theodor Rimestad.  I forfattarreg-
isteret er han nemnd som amerikansk teologiprofes-
sor. Som vist nedafor, er dette feil. 

Før jol 2013 fekk eg ei bok frå Amerika, det var 
kopi med gotisk prent av

Sangbogen
EN NY SAMLING AF AANDELIGE SANGE FOR 
MENIGHEDER, SONDAGSSKOLER, UNGDOMS-, 
MISSIONS- OG KVINDEFORENINGER

Udgivet af Theodor S. Reimestad og M. Falk 
Gjertsen, Sjette Oplag, Minneapolis Minnesota 1912

Det var ikkje notar eller melodibok med. Dei fleste 
songane kjende eg att.  Men det var fleire «nye». Ein 
enkel jolesong signert Theodor Reimestad (e-en føre 
i-en for rett uttale i Amerika) tok eg med til musika-
ren Lars Ole Bergersen, som bur på Varhaug, og bad 
han laga melodi. Få dagar etter kom han syklande 
med notearket. Han sa at han hadde prøvd å laga ein 
melodi som kunne brukast heime, i kyrkja, eller, om 
så var, kring eit leirbål. Det vart ein «lovsong i moll», 
som han sa. 

I boka Who is Whom among Pastors in all the 
lutheran Synods of America 1843-1927 finn me 
dette om Theodor:

Ordinert 1883. Født 28. April 1858 på Nærbø, 
Jæderen av foreldre Sven Tjerandsen Rimestad og 
Ingeborg. Emigrerte 1872. Gjekk Ackley Iowa High 
School 1872-74, Augsburg Seminary 1875-83. Pastor 
i Argyle, Wisconsin 1883-85. Songar og lærar i song 
på Augsburg Sem. 1884-1900. Gav ut songbøker: 
«Afholdssange» 1888, «Sangbok for Afholdsfore-
ninger» 1890, «Kampmelodier» 1892, «Sangboken» 
1897 (saman med M.F.Gjertsen), «Sangalbum» 1914-
20, kring 100 sider vokal, artikkel om «Gothenborg 
System» for «Cyclopedia of Temperance». Han var 
solist og organiserte «Augsburg Quartette» saman 

med St.Olaf College 1890-1903 (songarar som vitja 
kyrkjelydar for å halda kontakt med skulane (collega). 
Det er bok som fortel om desse). 

Professor Odd S. Lovoll ved St.Olaf College sa om 
Reimestad at han høyrde absolutt til den pietistiske 
retninga i norsk-amerikansk lutherdom. 

Torgeir Edland, som skreiv gards- og ættesoga 
for Hå, og hadde vitja slektningane til Theodor, sa at 
Theodor kring år 1900 hadde byrja som sauefarmar. 
Kan hende han fann, som Arne Garborg: «sau er 
betre lag enn folk flest».

Då familien reiste frå 
Nærbø i 1872, var det far 
og mor, to jenter og fem 
gutar. Theodor var eldst, 
fjorten år gamal, den yngste 
var to år. Etter nokre år 
fekk dei ein son i Amerika.  
Han hadde ei høg stilling i 
administrasjonen for staten 
Minnesota. Ein av gutane 
vart lækjar, ein tannlækjar 
og ein sauefarmar.

Gamal jolesong 
med ny melodi

Av Sverre Strai
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Gjennom Stille Stunder si soge har 
fleire av dei store nynorske diktarane 
gjeve ut salmar og dikt nett her. Mel-
lom desse var Johannes Barstad, Ivar 
Aasen, Per Sivle og Anders Hovden. 
Hovden vart fødd i Ørsta på Sunn-
møre 13. april 1860. Då han døydde 
i 1943, etterlet han seg både salmar, 
dikt, forteljingsbøker og preike-
samlingar. På Universitetsbiblioteket 
i Oslo finst det meir enn 20.000 
manuskript etter Anders Hovden. 
Der er også enkelte radioprogram 
med han. 

Han hadde det ikkje alltid lett. 
Det var små kår der han kom frå 
på 1860-talet. Faren døydde tidleg, 
då Anders berre var 16 år gamal. 
Studietida i Kristiania var også prega 
av lange periodar med svolt og små 
kår. Men han vart etter kvart ferdig 
med studia sine og vart prest på Lista, 
i Krødsherad, Melhus og Østre Toten. 
Hovden var ein føregangsmann for 
bruken av nynorsk i kyrkjeleg saman-
heng, sjølv om dette ikkje alltid var 
det lettaste. Han var mykje godt likt 
på dei stadene han var prest. Det var 
jamvel nokre som ville ha han til å 
stille som bispekandidat til Nidaros. 

Hovden er kanskje mest kjend 
for originalsalmar som Joleklokkor, 
Fagert er landet, men han omsette og 
ein del salmar, mellom anna frå Sver-
ige – slik som Ein fin liten blome. Han 
fekk i si tid 10 kroner for kvar salme 
han omsette. Eigentleg burde alle 
dei 388 salmane hans vore utgjevne 
samla. Det har vore noko på gang, 
men ein er ikkje klar med dette enno. 

Hovden var ein av utgjevarane 
av Nynorsk Salmebok. Han var også 
med i komiteen som reviderte Land-
stads Salmebok. Under dette arbei-
det sa han: «Her lyt me fara mykje 

varsamt fram. Å røra ved salmar er 
som å røra ved eit fivrelde (som-
marfugl). Du kan lett skada det, eller 
og beintfram drepa det». 

Anders Hovden skreiv heilt til 
det siste. Den aller siste salmen han 
skreiv, er frå 25. februar 1943, ni 
månader før han døydde. Salmen har 
overskrifta «Bru», og kan stå som ein 
optimistisk sluttstein for Hovden si 
salmedikting. 

Det veiknar mitt mod,
og ho visnar, mi tru –
og eg stend på stupet
og ser ned i djupet
og kan ikkje snu,
men finn ingi bru!
Til landet langt ute
eg lengta so tidt,
det låg der og lyste
med hildrande glans
i regnbogefargar
og fanga min sans. 

«Naturi, hevdar dei,
einast hev vald.»
Men lovi åt henne
er isande kald;
ho gjev ingi trøyst
og ho eig ingen nåde:
«Den strengaste rettargang 
einast må råde;
alt skal forgangast,
alt kjøt er som høy,
allting gjeng under
og alle lyt døy;
livet det raknar,
dei døde aldri
meir uppatt vaknar.»

Eg stend utpå stupet
og ser ned i djupet
og kan ikkje snu,
men finn ingi bru!

Skal snart verta gløypt
av ei æveleg natt
og aldri få sjå
ljose morgonen att?
Verta i botnlause
avgrunnen gøymd
og æveleg gløymd.
Å, var desse ljuve
og heilage heimar.
eg såg i sky
berre kvervande eimar?
Det ljose landet
som drog og mana
berre eit fata morgana!

Nei, verdi ho er kje
ei ishavsstrand!
Lengt er liv,
set vårt hjarta i brand,
lengt etter liv,
etter ævelegt liv
varmt som eit vårflod
gjenom oss driv.
Høyr påskeklokkone
kimar, ja, høyr:
«Trur du på meg,
eig du liv, um du døyr!
Ja, um du lever
og trur på meg,
dauden aldri kan råka deg!»

Eg stend utpå stupet
og ser ned i djupet
og kan ikkje snu –
men no finn eg bru!
Eg klengjer meg fast
til mi kristne tru:
Den nye jord
ser eg stiga av havet
i morgongry
utan ei sky.
Og der finn me livet
og heim og hamn
hjå allheims Fader
i Jesu namn.

Siste frå Anders Hovden si hand
Av Jan Einar Holsen
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Stille natt
Stille natt, heilage natt.

Alt har svevn og mørker tatt.
Trufast vaker dei heilage to.

Varsamt voggar dei barnet til ro.
Jorda tek himlen i famn.

Stille natt, heilage natt,
barnet er vår største skatt.

Trøytte hyrdingar vaknar av song,
høyrer orda for første gong:
Kristus vår frelsar er fødd!

Stille natt, heilage natt,
Gud gjev jorda vona att.

Himlen smiler frå barnet sin munn,
kjem oss nær i ei frelsande stund.

Vier Guds framtid til vår. 

Tekst: Joseph Mohr 1816
Til bokmål (1991) og nynorsk (1992): Erik Hillestad. 
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Barstad er viktig fordi han var en
pioner som kjempet landsmålet

inn i kretser som i utgangspunktet
stilte seg skeptisk til nynorsk som
religiøst språk. At han valgte et 

presseorgan som sitt arbeidsmiddel,
vitner om sans for strategi med 

langsiktige mål og god kjennskap 
til de kulturelle brytningene i vårt land. 

Bjørn Sandvik i bok «Språkstrid og
salmesang» (Tapir 2010). 
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