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Stille Stunder er ein livsfrisk 
125-åring. Mykje har endra seg 
i det norske samfunnet sidan det 
fyrste nummeret kom ut i 1889. 
Denne artikkelen fortel om kul-
turkonfliktane mellom målstrev 
og kristendom den gongen, og 
om korleis Johannes Barstad fekk 
i gang bladet for å gje dei unge 
oppbyggeleg lesnad på sitt eige 
mål. 

Kampen for eit norsk skrift-
språk tufta på talemålet til folk 
flest vart lenge oppfatta som 
revolusjonær. Sjølv om somme 
hadde interesse for saka av 
nostalgiske eller nasjonal-
romantiske grunnar, hang det 
meste av praktisk målstrev saman 
med anna frigjeringsarbeid. 
Samankoplinga av «venstresak, 
målsak og fråhaldssak» er ikkje 
teken or lause lufta. Dette var 
«motkulturar» som lenge hang 
nært saman. Folkehøgskulane var 
viktige katalysatorar for rørslene. 

Frå rundt 1870 vart både 
målreising og liberal «bonde-
politikk» knytt til sentrale 
Grundtvig-inspirerte teologar og 
pedagogar i Noreg: «Med denne 
Norskhedens Sag staar næsten alt 
i Sammenhæng, som i de sidste 
Tider har rørt sig med nogen 

Kraft inden vort Folk», skreiv 
såleis Christopher Bruun i 1870, 
«Maalsagen, Folkehøiskolesagen,  
Jaabæk-Bevegælsen – det er den 
samme Sag, som vil frem på for-
skjellige Enemærker». 

Målsak og fritenkjing
Koplinga av målsaka til anti- 
autoritære haldningar var svært 
tydeleg mellom anna i krinsen 
rundt Olaus Fjørtoft og bladet 
Fram tidleg i 1870-åra. Kampen 
for norsk folkespråk gjekk der 
hand i hand med agitasjonen for 
sosialisme og republikk, trusfri-
dom utan statskyrkje og allmenn 
røysterett. 

Forfattaren Arne Garborg 
førde vidare mykje av ideologien 
frå Fram-flokken. I avisa Fed-
raheimen og i andre tekster 
vart målreisinga knytt saman 
med folkestyre, venstrepolitikk, 
autoritetskritikk og meir eller min-
dre «fritenkjarske» haldningar. 

Både salmar, katekisme- 
stykkje, bibelskrifter og andre 
religiøse tekster vart sette om til 
norsk landsmål i 1860-, 70- og 
80-åra. Men det tok tid før den 
litteraturen vart særleg utbreidd. 
Mange heldt fram med å asso-
siere målsaka med generell radi-
kalisme, og dermed vart ho sett 
som farleg av tradisjonstrugne 
truande. Forvitnelege fråsegner 
om slike haldningar finst i avisref-
erata frå eit prostilærarmøte som 
vart halde i Volda våren 1889. 

Lærarmøte i Volda 
Den lokale målmannen Per Riste 
nemnde tidleg i debatten at 
det var ei lita kjernetropp som 
arbeidde ihuga for målsaka: «Av 
denne kjernetroppi er det ingen, 
som hev synt so livande tru paa 
saki, og offra soleids fyr henne, 
som nettupp nokre, som hev 
myst trui paa kristendomen». 
Riste var sjølv ein føregangsmann 
for målstrevet på Sunnmøre. Han 
hadde ikkje mist trua på kristen-
domen, men han var ein frilynt 
lærar med haldningar som skilde 
seg frå det vakte misjonsfolket i 
distriktet.  Representantar for dei 
sistnemnde såg med mistru på 
målkursa som Riste stod i brod-
den for.

Ein lærar som også var emis-
sær, Nikolai Moldvik, konstaterte 
at i dei grendene «der kristelegt 
liv for lenge sidan hev rødt seg, 
der møter maalarbeidet misstru».  
Det var ein tydeleg samanheng 
mellom tilknyting til vekkingskris-
tendomen og skepsis til målsaka. 

I dette ordskiftet på lærarmøtet 
for Søre Sunnmøre tok også eit 
par teologar del. Volda hadde 
nett då to unge geistlege som 
var mykje opptekne av det 
åndelege livet. Både Johannes 
Barstad og Halfdan Møller må 
kunne kallast «johnsonianarar».  
 
Framhald side 4... 

 
 

«Aandsnæring i sit eiget Maalføre»
Av Per Halse

Skipinga av Stille Stunder i 1889:
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Me har feira påske, og på 
nytt høyrt om Jesu siger over 
døden. Han tilbyr oss nytt liv 
som varer evig. «Den som trur 
på meg, skal leva om han så 
døyr» (Joh. 11.25), sa han til 
Marta då Lasarus var død. 

For ein bodskap å ta til seg 
for oss også! På denne tida 
ser me rikeleg av vitnemål om 
Skaparen. Han som ny-skaper 
liv der det såg visna og daudt 
ut. Snaue kvistar ber fram nye 
blad. Fjor-gamle, visne strå 
vert borte mellom friskt, grønt 
gras. Det vert eit yrande liv  
i sauefjøsa rundt omkring. For 
ikkje å snakka om når små 
menneskeborn ser dagsens ljos 
for første gong. Andre Bjerke 
har sagt det veldig treffande:

Det største mysterium er ikkje 
mer
enn det: at en ørliten kropp
er våknet til jorden. Den 
nyfødte ser.
To luker i himlen går opp.

Selv fem-trinns-raketter og 
kjernefysikk
blir puslingers puslespill
når det nyfødte barn med et 
eneste blikk
beviser at Gud er til.

Skulle ikkje den allmektige  
Skaparen også makta å skapa 
nytt liv på anna vis? Skulle 
ikkje han kunna få folk til  
å opna augo på nytt, der-
som nokon har sløvast av? 
Kan hende det livet ein fekk 
i dåpen, visna av mangel på 
næring eller vart kjøvt av 

dei mange andre ting. Gud 
kan «ruska opp» i oss, få oss  
ut av likesæla og skapa æve-
livet på nytt. Me må berre la 
han sleppa til! Me kan lett bli så 
opptekne av mange gode ting 
og aktivitetar at sjelslivet vert 
sveltefora. Då blir «det gode» 
lett «det beste» sin fiende. 
«Kva gagnar det eit menneske 
om det vinn heile verda, men 
taper si sjel?» (Matt. 16.26).

 Dette er ei påminning 
både til konfirmantane og alle 
oss andre. Tenk om det kunne 
bryta fram ein skikkeleg vår-
flaum av vitnemål om at det 
livet som varer evig, det vil me 
ha del i. Det er for dyrebart til 
å bli forsømt, slik at det visnar 
bort. 
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Framhald frå side 2... 
 

Dei høyrde til ein generasjon 
av prestar som kombinerte 
embetsgjerninga med ihuga del-
taking i vekkingskristendomen på 
bedehusa.  Desse to ferske pres-
tane på rundt tretti år represen-
terte kyrkja på prostilærarmøtet i 
påskeveka 1889, og begge kasta 
seg inn i ordskiftet om bruken av 
landsmål. 

Halfdan Møller hevda 
at målarbeidet ikkje hadde 
vore vigd til Herren. Dei mest 
høgrøysta målmennene var ikkje 
Guds tenarar, og difor burde ikkje 
Guds born samarbeide med dei.  
I staden måtte dei truande reise 
sin eigen alternative «målbyg-
nad» med eit skilt som tydeleg 
synte kven han høyrde til. 

Johannes Barstad 
Johannes Barstad vedgjekk at 
han ikkje hadde vore nokon 
føregangsmann i målvegen. Rett 
nok hadde han tidleg «lagt elsk» 

til saka, men til liks med andre 
interesser hadde ho bleikna «for 
det ene fornødne». I det siste 
hadde han byrja setje seg inn i 
bruken av målet, for han kjende 
at det trongst kristelege og opp-
byggjelege tekster på det: «Hvad 
han hidtil hadde seet af det som 
var udkommet paa maalet, var 
kun de daarlige, aandsfortærende 
tanker, som er skikket til at 
ødelægge det gode, som maatte 
have spiret hos vor ungdom».  

Barstad må ha kjent til mange 
av dei religiøse tekstene som 
hadde kome ut på landsmål. Ein 
merknad i referatet om at det 
hadde «glædet ham, at andre 
hadde arbeidet», kan vere eit 
ymt om at han såg visse lyspunkt. 
Men hovudinntrykket var at det 
språklege norskdomsarbeidet 
vart assosiert med menn og 
meiningar og miljø som stod 
svært fjernt frå den pietistiske 
vekkingskristendomen på Vest-
landet. Karakteristisk i så måte er 
at bladet Vestmannen som Ras-

mus Steinsvik gav ut i Volda frå 
1887 til 1890 fekk klengenamnet 
«Styggemannen».

Vestmannen var visseleg 
ingen uhilda referent, men hov-
udbodskapen finn eg ikkje grunn 
til å tvile på. Det gjeld otten for 
og klaga over at målstrevarane 
drog ungdomen vekk frå Gud. Ut 
frå den tankegangen vart prestar 
og lærarar samde om at dei laut 
engasjere seg i målsaka frå ei rett 
kristeleg og oppbyggjeleg side. 

Nytt blad 
Etter møtet gjekk det ikkje lenge 
før Johannes Barstad lanserte 
bladet sitt. Fyrst kom eit prøv-
enummer med tittelen «Kviles-
tunder» i slutten av mai, og midt 
i juli kom det fyrste ordinære 
nummeret av Stille Stunder. 
Programartikkelen fortalde at 
bladet ville verke for vekking og 
næring av kristenlivet, og omsuta 
for åndslivet åt ungdomen vart 
understreka:

6. mai 2014 vil truleg verta 
ståande som ein merkedag  
i nynorsksoga. Det var dagen 
då Stortinget vedtok ei ny- 
norskutgåve av grunnlova vår.  
Nokon dreg samanlikning med 
jamstelllingsvedtaket frå 1885. 
Ei modernisert bokmålsutgåve  
(den såkalla Vinje-utgåva) 
vart også vedteken. Desse to 
versjonane er ikkje samkøyrde. 

Dei kan såleis ikkje utan vidare 
lesast saman, paragraf for para-
graf. Det seiest at det er nynor-
skutgåva som kjem ut med den 
enklaste, mest folkelege språk-
forma.  «Det er ikkje eit prob-
lem at Grunnlova no blir lettast 
å forstå på nynorsk», seier Terje 
Brevik frå Ulvik og Venstre – 
dette i fylgje Bergens Tidende 
(BT) i eit oppslag dagen etter.  

BT har elles bilete av ein 
særs blid og nøgd Hans Olav 
Tungesvik, i det han nær 
tykkjest omfamna Martin Kol-
berg, ein av «arkitektane» bak 
vedtaket. Mellom dei to står ei 
smilande Marit Aakre Tennø, 
leiar i Noregs Mållag. Som 
mange sikkert har fått med seg, 
er Tungesvik av mållaget nyleg 
heidra som æresmedlem. 

Ein merkedag: Grunnlova på nynorsk 
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Det hev serleg i Tankar dei 
mange av vaar Ungdom, som 
tæk Skade paa si Sjel ved Lesing 
av fritænkjersk Maalliteratur. 
Dei hev Trang til Aandsnæring  
i sit eiget Maal-føre, men dei fær 
ikkje, kva Sjeli træng. Eit er vist, 
kva ein so meinar um Maalsaki: 
den vil setja djupe Merker i vort 
Folkeliv. Og dei Kristne er med 
og berer Ansvar fyr, av kva Slag 
desse Merker skal verta. 

Store delar av det norske kris-
tenfolket var som nemnt svært 
skeptiske til målsaka på den tida. 
Situasjonen vart stadfesta av 
Barstad då han til 25-års-jubiléet 
for Stille Stunder mintest opp-
starten:

Mange av oss, som var med i 
den sterke kristelege rørsla, skyna 
ogso verdet av den nationale og 
var med der med vaart hjarta. 
Men dei 2 straumarne gjekk i 
kvar sitt far. Ja stundom stod dei 
sterkt imot kvarandre, til skade 
for baae. Det kan ikkje nektast, 
at den motvilje, som kristne 

hadde fenge mot maalarbeidet, 
hadde sin grunn […] Og her i 
Volda, der no straumarne toppa 
seg mot kvarandre, kjendest det 
sterkast. Me skyna at der maatte 
verta skrive noko meir paa nor-
skt maal i avgjort kristeleg leid. 
Maalet maatte faa kristeleg vig-
sling ved aa verta nytta i sjølve 
den kristelege vekking. 

Bladet syntest ganske snart å 
oppfylle mykje av målsetjinga. Alt 
etter fyrste halvåret melde Vest-
mannen/Fedraheimen: «Det var 
godt, at me fekk eit slikt maal-
blad, mange som før hev van-
vyrdt sitt eiget maal hev fenget 
samhug for saki ved aa lesa Stille 
stunder». 

Rike frukter 
Ganske snart verka dette bladtil-
taket til å bygge ned noko av 
motsetnaden mellom kristenfolk 
og målstrevarar. Når prestar og 
aktive indremisjonsfolk tileigna 
seg landsmålet gjennom Stille 
Stunder, medførte det ei av-

radikalisering som gav målsaka 
heilt andre vokstervilkår enn før. 
Historikaren Jon Tvinnereim har 
påvist korleis den «kristninga» 
verka til at ei temmeleg marginal 
rørsle fekk vind i segla og brei 
folkeleg oppslutnad utgjennom 
1890-åra og vidare fram på 
1900-talet. 

Etter over hundre år med 
nynorske salmar, gudstenester, 
preikesamlingar og lekpreikarar 
kan det vere vanskeleg å setje seg 
inn i kor nært målsaka i si tid var 
knytt til radikalisme og fritenkjeri. 
Torleif Homme bygde på røynsle 
frå bygdene når han i 1893 refer-
erte som ei allmenn oppfatning at 
«Maalsak og Vantru høyrer i hop 
som Samsystkin». Som motprov 
for folket hadde han ikkje anna 
å syne til enn nettopp «det vesle 
gudelege Maalblae» og nokre få 
religiøse bøker.  

Det vesle bladet vaks seg snart 
stort. I neste artikkel skal me sjå 
nærare på innhaldet gjennom dei 
fyrste tiåra.

Skodda er tettare i dag.
Tung og trykkjande
ligg ho langt oppom Hagabaret
utan teikn til å letta.
Heller ikkje ein solglytt
ser ut til å trengja igjennom.

Likevel – 
me slit oss opp bakkane
i dag og
i von om å henta heim
ein solstråle eller to. 

Skodd
Av Signe Seim

Det har vore mykje strid om 
kor vidt grunnlova skulle få ei 
språkleg modernisering eller 
ikkje.  «Kompromiss» og «hes-
tehandel» er ord som i denne 
samanhengen har vore nytta. 
I alle fall: Det har no enda opp 
i eit praktisk talt samrøystes 
stortingsvedtak. Arkaisk, nær 
uforståeleg dansk er her ikkje 
lenger det einaste «sæle-

gjerande». Me vil hermed få 
slutta oss til dei som no gled seg 
– dette både på nynorsken og 
folket sine vegner. Kan henda 
vil me seinare koma attende 
med nokre språklege smak-
sprøver. 

   - red.
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Grunnlovsjubileet - Eidsvoll 1814 
I 1814 vart det sjølvstendige 
Noreg fødd på ny. Jamvel om me 
kom i union med Sverige, kan 
me seia at gjennom Grunnlova 
vart Noreg eit uavhengig land. 

 
Del av ein  
stormaktspolitikk
Stormaktpolitikken i Europa, der 
Napoleonskrigane var det sen-
trale, avgjorde Noreg sin lagnad. 
Etter at København hadde vorte 
bombardert av England sju år før, 
hadde Danmark-Noreg vorte 
drege inn i ein europeisk krig på 
Napoleon si side. England blok-
kerte norske hamner. Noreg fekk 
ikkje føra ut fisk, jern og trelast. 
Endå verre var det at importen 
av brødkorn vart hindra. Då det 
i tillegg kom fleire uår, vart det 
hungersnaud og død i landet. 
Krigen enda med at Danmark-
Noreg vart på den tapande sida. 
Sverige var på sigerherrane si 
side, og den nye kronprinsen, 
Karl Johan, vart lova Noreg som 
krigsbyte. Han kom nordover frå 
krigshandlingane og tvinga dan-
skane til tingingar i Kiel i januar 
1814. Kiel hadde vorte herteke 
av svenskane etter at det hadde 
vore eit dansk område. Noreg, 
som saka galdt, var ikkje med på 
tingingane. Nordmennene visste 
ikkje ein gong kva som hende. 
Island, Færøyane og Grønland 
fylgde ikkje med over, men vart 
verande danske. 

Christian Frederik til Noreg 
Kronprins Christian Frederik i 

Danmark-Noreg var komen til 
Noreg som statthaldar i mai 
året før, send av kong Frederik 
6. I februar 1814 vart Chris-
tian Frederik hylla som regent 
i Noreg. På eit stormannsmøte 
på Eidsvoll 16. februar vart det 
bestemt at det skulle veljast 
sendemenn til ei riksforsam-
ling som skulle utarbeida ei 
norsk grunnlov. Prinsregenten 
hadde valt ut 21 stormenn til å 
vera med på stormannsmøtet. 
Riksforsamlinga skulle haldast 
på Eidsvoll, der budde Carsten 
Anker, som var ven med, og 
rådgjevar for, Christian Frederik. 
Carsten Anker høyrde til ein vel-
ståande trelasthandlar-familie i 
Østfold. Frå midt på 1770-talet 
hadde han viktige stillingar i 
København. Det vart eit nært 
venskap med Christian Frederik i 
denne tida. I 1794 kjøpte Anker 
Eidsvoll verk, der han bygde ny 
hovudbygning. 

Sverige såg på Riksforsam-
linga som ein provokasjon, 
likeeins at nordmennene hadde 
valt Christian Frederik til regent. 
Dei meinte at det var svenske-
kongen som var den rette kon-
gen i Noreg. Det var bestemt i 
Kieltraktaten. 

Valmenn til Riksforsamling
På stormannsmøtet 16. februar 
vart det bestemt at fredag 25. 
februar skulle det veljast val-
menn som skulle peika ut rep-
resentantar til Riksforsamlinga. 
Valet skulle gå føre seg i kyrkjene 

på ein omfram bededag. Dei 
frammøtte skulle sverja ein eid 
på at dei ville forsvara Noreg sitt 
sjølvstende. Valet kunne haldast 
seinare dersom det ikkje høvde 
den dagen. Ein valmann måtte 
vera minst 25 år, ha embete eller 
borgarskap, eller eiga matrikul-
ert jord. 

Det skulle veljast tre repre-
sentantar frå kvart amt. Christian 
Frederik hadde sett opp i valreg-
lane at det skulle vera minst ein 
bonde frå kvart amt. I tillegg 
skulle kvar militæravdeling som 
valde representantar, senda ein 
frå underklassane, som og skulle 
vera ein bonde. Dermed var 
det 37 bønder av dei 112 som 
møtte i Riksforsamlinga. Dette 
gav Riksforsamlinga ein sterk 
demokratisk karakter, jamvel 
om kvinner, fiskarar, arbeidsfolk, 
husmenn og sjøfolk vart haldne 
utanfor. 

Det møtte ikkje represent-
antar frå dei områda som no er 
Nordland, Troms og Finnmark. 
I tillegg til at det var vinter, var 
avstandane store og kommuni-
kasjonane dårlege. Meldingane 
om val på utsendingar nådde 
fram til Nordland i mars, og 
endå seinare til Finnmark. I Finn-
mark vart det halde bededag i 
månadene frå mai til juli. Valmen-
nene derifrå var samla i Tromsø 
1. august. Der vart det valt tre 
representantar som skulle møta i 
Riksforsamlinga. Då det etterpå 
kom melding om at grunnlova 
var ferdig utarbeidd, vart det 
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Grunnlovsjubileet - Eidsvoll 1814 Av Knut Farestveit 

bestemt at dei skulle møta på 
omframstortinget i oktober. Til 
Nordland kom meldinga om at 
Riksforsamlinga var heva før dei 
rakk å samla valmennene. Dette 
amtet vart då det einaste som 
ikkje valde representantar til 
Riksforsamlinga i det heile. 

Eidsvollsmenn frå Søndre 
Bergenhus
Det finst ein del opplysningar 
for dei tre eidsvollsmennene 
frå Søndre Bergenhus Amt 
fordi ein av dei, sorenskrivaren 
i Hardanger og Voss, Arnoldus 
von Westen Sylow Koren, skreiv 
fleire brev heim til kona si om 
turen. Han møtte saman med 
soknepresten på Voss, Georg 
Burchard Jersin og vossabonden 
Brynjel Andersen Gierager som 
hadde gard på Gjerdåker. Koren 
fortel om ferda med vengbåt 

frå Bergen og inn Sognefjorden 
til Lærdal. I Lærdal møtte han 
dei fem representantantane frå 
Bergen. Dei hadde reist med 
vengbåt frå Bergen 25. mars, 
fire dagar før Koren. Ein av ber-
gensarane, grosserar Frederik 
Melzer, skreiv dagbok. Difor veit 
me mykje om reisa til Eidsvoll og 
om dagleglivet på den tida. Han 
fortel m.a. at dei drakk madeira 
og hadde mykje moro på turen, 

jamvel om det kunne vera 
strabasiøst over Filefjell og nedo-
ver på Austlandet i vårløysinga. 

Alle representantane frå det 
som no er Hordaland, slutta 
seg til sjølvstendepartiet. Dette 
partiet gjekk inn for eit sjølvs-
tendig norsk kongerike med 
Christian Frederik som konge. 
Christian Magnus Falsen var den 
leiande mannen i dette partiet. 
Sjølvstendepartiet hadde ¾ av 

forsamlinga. Det andre partiet, 
Unionspartiet, meinte at Noreg 
ville få betre kår i ei laus union 
med Sverige. Dei var redde 
for at landet elles kunne verta 
underlagt Sverige etter eit mil-
itært åtak. 

Grunnlov – krig og atter 
fred
Christian Magnus Falsen, som 
vert kalla Grunnlova sin far, 
var ein av dei som hadde med 
seg eit utkast til grunnlov som 
inneheldt element m.a. frå den 
franske grunnlova av 1791 og 
erklæringa om menneskerettane 
frå 1789. Både Falsen og fleire av 
embetsmennene kjende godt til 
ideen om folkesuvereniteten og 
tankane om individuell fridom. 
Desse tankane var spreidde i 
heile Europa. 

Etter at Grunnlova var under-
skriven, vart Christian Frederik 
vald til norsk konge, noko 
svenskane ikkje kunne godta. 
Sommaren 1814 kom det til krig 
mellom Noreg og Sverige, med 
mange falne på begge sider. Karl 
Johan, som tidlegare hadde vore 
ein av Napoleon sin fremste gen-
eralar, var ein røynd krigførar, 
noko Christian Frederik ikkje var. 
Christian Fredrik fann det ret-
tast å avslutta krigshandlingane. 
Utkøyrd og nedbroten såg han 
ingen annan utveg enn å abdis-
era og reisa attende til Danmark.

Framhald side 11... 

Eidsvollsbygningen, 2005
Foto: Wikipedia / Kjetil Bjørnsrud
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Lidingsskalden frå Island - eit 400-årsminne
Han må reknast som ein av de 
tre mest kjende forfattarane 
frå Island. Som for dei andre 
to, Snorre Sturlason og Halldór 
Laxness, er namnet hans kjent 
over heile verda. I år er det 400 
år sidan presten og diktaren 
Hallgrimur Pétursson vart fødd. 
Enno tek islendingane kvart år 
i fastetida fram dei pasjonssal-
mane han skreiv. 

Han vart fødd i det gamle bisp-
esetet Hólar på nord-Island. 
Onkelen hans var biskop og 
faren klokkar. Sjølv rømde han 
heimafrå som ung, og byrja som 
smedlærling i Glückstadt, som 
den gongen var ein del av Dan-
mark. Då landsmannen Brynjól-
fur Sveinsson møtte han her, såg  
han til at han kom i gang med 
ei utdanning, og skaffa han ein 
studieplass i København. 

Brynjólfur vart seinare biskop 
på sør-Island, i Skálholt, men er 
mest kjend for arbeidet sitt med 
å sikre dei gamle, islandske kvada 
for ettertida.

Undervisning
Som student fikk Hallgrimur 
i oppgåve å friske opp igjen 
kunnskapane i kristendom hjå ei 
gruppe islendingar som hadde 
vorte henta heim frå fangenskap 
hjå algeriske sjørøvarar. Nokre år 
tidlegare hadde desse gått i land 
på Island og teke med seg meir 
enn 200 fangar. I islandsk historie 
vert dette kalla  «tyrkarranet». 
Først etter ni år klarte den danske 

kongen å kjøpe dei fri, og no laut 
dei få kristendomskunnskapane 
sine fornya før dei kom heim.

Den mest kjende av disse fan-
gane var Gudridur Simonardóttir. 
Ho hadde vore gift på Island då 
sjørøvarane kom, og hadde eit 
barn då ho vart teken til fange.  
I Algerie hadde ho vore ein del av 
haremet til ein rik mann, og fått 
barn med han også. Dei måtte ho 
reisa frå då ho vart kjøpt fri. No 
forelska ho seg i den 16 år yngre 
studenten som skulle undervise 
henne og dei andre fangane  
i kristendom. Dei innleidde eit 
forhold og Gudridur vart gravid 
igjen. Då gruppa kom heim 
til Island, synte det seg at den 
første mannen hennar var død i 
mellomtida. Dermed kunne ho 
og Hallgrimur gifte seg i 1637. 
Dei fekk tre born saman, men 
berre ein av dei levde til han vart 
vaksen.

Prest
Sju år etter at Hallgrimur var 
komen attende til Island, sytte 
biskop Brynjólfur for at han vart 
utnemnd til prest. Dei formelle 
kvalifikasjonane hans var ikkje 
på plass, men han vart ein 
omtykt prest i dei to kyrkjely-
dane han skulle koma til å tena. 
Mesteparten av tida var han i 
Saurbær i Hvalfjørdur, eit prest-
ekall som var rekna som godt og 
ettertrakta. Her var han frå 1651 
til 1669. 

Hallgrimur skreiv mange dikt, 
men det som har gjeve han eit 
namn i verdslitteraturen, er dei 
50 salmane han skreiv i åra frå 
1656 til 1659. Dei kom ut i samla 
utgåve fyrste gongen i 1666 som 
«Historía pínunnar og daudans 
drottins vors Jesú Kristi» (Soga 
um vår Herre Jesu Kristi pinsler 
og død). I vår tid vert boka gjerne 
kalle «Passiussálmar», og sal-
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mane tek for seg Jesu lidingar frå 
den augneblinken han går inn i 
Getsemane, gjennom forhøyra, 
piskinga og krossfestinga, til 
han vert lagd i grava. Salmane 
utmerkar seg ved si inderlege og 
fromme tilnærming og sitt rike 
biletspråk. I salmane dreg Hall-
grimur og parallellar til sitt eige 
liv og sine eigne lidingar, mellom 
anna sjukdom og tap av born. 

Omsetjingar 
Heile samlinga kom i nynorsk 
omsetjing ved Harald Hope i 
1979, men også andre har freista 
å gjendikta han til norsk. I Norsk 
Salmebok 2013 er Hallgrimur 
representert med to tekstar: Det 
er «Guds son dei tok til fange», 
med norsk tekst av Bernt 
Støylen, og «Ja, du er konge, 
Jesus Krist», med norsk tekst av 
Trygve Bjerkrheim. Pasjonsdikta 
er også omsette til andre språk, 
mellom anna til engelsk.

Hallgrimur Pétursson døydde 
i 1674, 60 år gamal. I 1974, då 
det var 300 år sidan han døydde 
og 1100 år sidan Island vart 
grunnlagd som eigen stat, vart 
ein del av den nybygde, vakre 
og imponerande Hallgrimskirkja 
i Reykjavik vigsla. Det store 
kyrkjeromet vart vigsla i 1986, 
då i samband med 200-årsjubi-
leet for byen. Denne kyrkja er 
eit landemerke i den islandske 
hovudstaden, og kan sjåast nær 
sagt kor ein måtte opphalda seg 
i byen.

Lidingsskalden frå Island - eit 400-årsminne
Av Nils-Petter Enstad

Nils-Petter Enstad 
(f. 1953) er for-
fattar. Budde på 
Island på 1970-
talet, då han gjorde 
teneste som offi ser i 
Frelsesarmeen der. 
Har før skrive fl eire 
artiklar for Stille 
Stunder. 

Dei som ei tid har 
vore med oss og 
gjerne samlar på 
bladet, kan i nr. 
3/2004 fi nna ein 
artikkel av den då 
nye red. om møte 
med Hallgrim-
skirkja.  

Ja, du er konge, Jesus Krist,
ein evig konge, sant og visst,
ein konge stor for himlens hær,
men og for oss i denne verd.

At du frå syndi har meg løyst.
å Jesus, det er hjartans trøyst
når du – imedan luren læt  -
din domstol høgt i skyi set.

Eg frelst skal stå i domens stund
og sæl få høyra frå din munn:
Du som frå æva utvald er,
kom hit til meg! Velsigna ver!

Eg kongen min vil kalla deg.
Du trælen din må kalla meg.
Den ros som verdi meg kan gje,
vel aldri liknast kan med det. 

Din atterløyste kyrkjelyd
deg, Jesus, kongeære byd.
Å styrk oss du, så fram me når
og evig fred i himlen får! 
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Vårleg Hav-Jæren

Jæren no om dagane. Jæren i går 
– det er eit vedunder, det er `kje 
for auger til å tru. Her er vidd og 
her er vegar, og ein av dei går 
vest og sør. Den skal du velja, om 
Sele og Bore og Revtangen og 
Orre. Ram tarelukt i strendene, 
og sylvbleikt hav under ein him-
mel som moar seg til ørlite etter 
ei brå oppklåring – hav så stilt 
at småungane ligg vippar i ein 
robåt utpå og ikkje treng andøva 
ein gong, og likevel kvesser det 
seg til i dønningar som reiser 
rygg og kam og frøser innover 
stranda med kjeften full av sand. 

Så sommarsleg i leten. Men 
det var ikkje mykje varme i brisen 
enno. Og likevel ferdast det folk 
her ute, leikar badesesong. Brei 
ut ei presenning og fram med 
nistemat, og sidan kan du leggja 
deg så lang du er og blunda ei 
ørlita stund, kjenna korleis sol og 
bris strir om makta. 

Ikkje slik at ein blir freista 
til å liggja lenge. Men det var 
sakte gildt å kjenna på skinnet 
at no er det råd å settla under 
open himmel att. Og på varme 
og lys årstid bur det seg alt her 
er: Tjelden som trippar og vipa 
som vippar og strandnelliken 
som nett har lyfta hovudet or 
sanden. Og rullesteinen ligg der 
med tusenårs ordlaus visdom 
innanfor snaue skallar og søv i 
lunka sand. 

Han er vid, Jæren, du lærer 

han ikkje å kjenna på ein dag. 
Denne vegen her, over Revtan-
gen, på ytre sida av Orrevatnet – 
eg har aldri fare han, visste ikkje 
at han var til, visste ikkje at her 
var slike svære bøar og velstands 
hus, med rullestein innfelt i 
annankvar husmuren; det er fint 
du! Graset gror storveges etter 
alt regnet, og åkrane minner om 
– ja, om eit fløyelsflor dersom 
det finst noko som heiter slik, og 
finst det ikkje, så minner dei om 
fløyelsflor like fullt.

Men trea er godtsom snaue 
her ute enno, skeive og forble-
sne, er liksom på farten innover 
mot Time-sokna, men får ikkje 
røtene med seg. Å ja, det kan 
nok ruska på, det trengst med 

livd-planting – sjå fureskogen: 
raud i toppen av vind og sand 
og sjø og frost og kva makter 
det er, alt som tærer på han; 
men han skal nok vita å halda 
stand. 

No ligg kveldslyset over 
Orrevatnet og hundre husgav-
lar, og Høg-Jæren kverv i blått 
og dis. Ein slik dag ville eg gjerne 
be med meg austlendingar og 
utlendingar og slå ut med hen-
dene og spørja kva dei gjev i 
byte. 

Frå boka «Landskap», Nomi 
Forlag 1972, før det: i Stavanger 
Aftenblad, 1956. 

Av Alfred Hauge
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Framhald frå side 7...

10. august byrja det ting-
ingar med svenskane i Moss. 
Resultatet av tingingane, den 
såkalla Mossekonvensjonen, 
som vart underskriven 14. 
august, vart av nordmennene 
sett på som mykje meir positiv 
enn Kieltraktaten. I Moss var 
Noreg ein av partane i ting- 
ingane, i motsetnad til det som 
hende i Kiel. Fleire av dei nor-
ske generalane var misnøgde 
med at krigshandlingane skulle 
ta slutt. 

Union – men med grunn-
lov og stor fridom 
Unionen med Sverige vart ein 
realitet, men Noreg fekk ha 
Grunnlova utan større endrin-
gar. Gjennom tingingane  
i Moss hadde Christian Frederik 
greidd å berga Grunnlova, og 
Noreg var langt på veg eit fritt 
land. Noreg fekk eit Storting og 
eiga regjering. 

Det skulle haldast omfram-
storting, der m.a. endringane 
i Grunnlova skulle verta ved-
tekne og Christian Frederik 
skulle løysast frå kongeeiden. 
Vala til Stortinget gjekk føre 

seg i september, og tingingane 
byrja 7. oktober. Der møtte det 
ein større prosentdel embets-
menn enn i Riksforsamlinga. 
Berre 18 av dei 79 represent-
antane var bønder. Omfram-
stortinget var samla til 26. 
november. Mirakelåret 1814 
gjekk mot slutten. 

Kjelder: Karsten Alnæs: 1814. 
Miraklenes år. Schibsted For-
lag, 2013 
Eirik Helleve (red.): Gamalt frå 
Voss. 2013. 
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Han som sit  
i eit tre

Av Hans Johan Sagrusten

To dimensjonar møtest i eit tre:
Guds Son står nedpå jorda og ser opp

i treet, der eit menneske ser ned
på Sonen høgt frå morbærtreets topp.

Og Sonen smiler! Tida gjer ein stopp
når Sonen ser Sakkeus der han heng.
Den mogne frukta er hans feite kropp
som dinglar mellom lauv og fugleveng.

Og Sonen plukkar! Frukta som han treng
og strekkjer seg mot, er eit tollarhjarta.
No kjem Sakkeus ned. Eit nytt terreng
har opna seg, eit anna liv har starta.

Så soga om ein tollar som kjem ned,
ho endar med eit hjarta som finn fred. 

Frå boka «Evangeliesonettar»  
(Lunde Forlag 2012)

Tel. 53 45 00 00

Brosjyrer - Bøker - Blad - Aviser
forretningstrykksaker- brevpapir,
konvoluttar m.m.

- Me hjelper dykk med utforming.

Trykksaker

prøv oss

1 0 0  å r  i  2 0 0 3

1902 – 2003

Nynorsk Antikvariat AS
Hulgata 11
4900 Tvedestrand
Telefon 37 16 66 66
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no

Antikvariatsbokhandlar
Arne-Ivar Kjerland
E-post: Arne-Ivar.Kjerland@
 nynorskantikvariat.no
Mobil: 928 29 098

www.nynorskantikvariat.no

Bladet «Stille Stunder» er lite i format
og sidetal, men stort og ekte i innhald
…eg tek vare på blada, for der finn eg

stoff eg kan bruke i ulike høve, anten det
er dikt, bokomtalar, godt historisk stoff

i høve ulike markeringar, aktuelt stoff når
det gjeld høgtidene og årstidene og gode

oppbyggelege tekster – alt på god, 
velskriven nynorsk.

Else Marie Sæbø, Måndalen

RETURADRESSE:
Stille Stunder
ved Rolf-Atle Rolfsnes,
Bakken 2, 5419 Fitjar. 

B


