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Den vert nemnd i same andedrag 
som «Quo Vadis» og «Ben Hur». I 
år er det 70 år sidan den amerikan-
ske presten og forfattaren Lloyd 
C. Douglas ga ut romanen «The 
Robe». På norsk er den kjend som 
«… jeg så ham dø». Etter berre 
nokre veker hausten 1942 låg den 
øvst på bestseljarlista til New York 
Times, og vart liggjande her dei to 
neste åra. 
Romanen tek utgangspunkt i for-
teljinga frå Johannes-evangeliet 
om soldatane som spelte terning 
om kjortelen Jesus hadde hatt på 
seg før han vart krossfest. Johan-
nes skriv: «Då soldatane hadde 
krossfest Jesus, tok dei kleda hans 
og delte dei på fire, ein del til 
kvar soldat. Dei tok òg kjortelen, 
som var utan saumar, voven i eitt 
stykke ovanfrå og ned. Då sa dei til 
kvarandre: «Lat oss ikkje riva han 
sund, men kasta lodd om kven som 
skal ha han.» Slik skulle dette ordet 
i Skrifta oppfyllast: Dei delte kleda 
mine mellom seg og kasta lodd om 
kappa. Dette gjorde soldatane» 
(Joh 19, 23-24).
Hovudpersonen i forteljinga er 
den romerske offiseren Marcellus 
Gallio, som vinn loddtrekkinga om 
Jesu kappe. Han har motviljug del-
teke ved krossfestinga, ikkje avdi 
han trur på Jesu bodskap, men avdi 
han meiner Jesus ikkje er skuldig i 
noko som fortener døden. 
Alle hendingane i kjølvatnet av 
krossfestinga gjer at Marcellus får 
eit psykisk samanbrot. Når han 
kjem heim igjen, ser han at kappa 
han vann, ligg framme - trass i at 
han har sagt at den skal øydeleg-
gjast. Først vert han rasande, men 
når han tek i kappa, merkar han at 
det skjer noko med han. Nervane 
roar seg og han må innsjå at Jesus 
var noko meir enn eit vanleg men-
neske.
Den norske utgåva av romanen 

er i tre bind og kom ut få år etter 
krigen. Omsetjinga til norsk var 
ved ekteparet Lalli og Fritjof Knut-
sen, som elles var mest kjende som 
krimforfattarar. 

Kappemetaforen
Det er kappa til Jesus som er den 
berande metaforen i denne roma-
nen. Dette gjev assosiasjonar til 
fleire tekster. Ein er den som er 
sitert frå Johannes-evangeliet. Ein 
annan  er forteljinga hjå alle dei tre 
synoptiske evangelia om kvinna 
som hadde vore sjuk av blødingar 
i mange år:  «No var det ei kvinne 
der som hadde lide av blødingar i 
tolv år. Ho gjekk bort til Jesus bak-
anfrå og rørte ved dusken på kap-
pefliken hans. For ho tenkte: «Kan 
eg berre få røra ved kappa hans, 
så blir eg frisk.» Jesus snudde seg, 
og då han såg henne, sa han: «Ver 
ved godt mot, dotter! Trua di har 
frelst deg.» Og kvinna vart frisk i 
same stunda» (Matt 9, 20-22).
Ein siste referanse er forteljinga 
om då profeten Elia vart teken opp 
til himmelen og læresveinen Elisja 
gjekk inn i hans kall:  «Medan dei 
gjekk over, sa Elia til Elisja: «Sei 
meg, kva kan eg gjera for deg 
før eg blir teken frå deg?» Elisja 
sa: «Lat meg få ånda di i dobbelt 
mål!» Elia svara: «Det er vanskeleg, 
det du ber om. Men ser du meg 
når eg blir teken frå deg, skal du få 
det, elles ikkje.» Medan dei gjekk 
der og snakka saman, kom det 
brått ei eldvogn med eldhestar føre 
og skilde dei frå kvarandre. Og Elia 
fór opp til himmelen i stormen.  Då 
Elisja såg dette, ropa han: «Min 
far, min far! Israels vogner og ryt-
tarar!» Då han ikkje kunne sjå han 
lenger, tok han tak i kleda sine og 
reiv dei i to stykke. Så tok han opp 
kappa til Elia, som hadde falle av 
han. Han gjekk tilbake og stilte seg 
ved bredda av Jordan. Der tok han 

kappa som hadde falle av Elia, slo 
på vatnet og sa: «Kvar er Herren, 
Elias Gud?» Elisja slo òg på vat-
net så det skilde seg, og han gjekk 
over» (2 Kong 2, 9-14).

Forfattaren 
Lloyd C. Douglas var son av ein 
luthersk prest i USA, og var også 
sjølv prest i mange år. Han vart 
fødd i 1877 og ordinert til preste-
teneste i 1910. Då han var 50 år 
gamal, slutta han som prest og 
byrja i staden å skrive romanar. 
«The Great Obsession» (på norsk: 
Mot nye horisontar) frå 1929 
handlar om ein kristen hjernekirurg 
som får suksess, mykje av di han 
er ein from mann. Det store gjen-
nombrotet fikk Douglas med «The 
Robe» drygt ti år seinere. I 1948 ga 
han ut romanen «The Big Fisher-
man», som ein oppfølgjar til «The 
Robe». Avslutningsscena i «The 
Robe» er at Marcellus, i det han 
vert førd bort saman med andre 
kristne for å verte drepen, kastar 
Jesu kappe over til nokre andre 
kristne og seier at dei skal gje 
kappa til «Fiskaren», eller aposte-
len Peter. Han er då også hovud-
person i den neste romanen, som 
på norsk fekk tittelen «Jeg kjenner 
ham ikke». Det var Nationalforla-
get som ga ut dei norske omsetjin-
gane av disse bøkene første gon-
gen. Seinare har mellom anna  
Ansgar Forlag gjeve dei ut -  og dei 
kan framleis finnast i biblioteka. 
Båe romanane vart seinare filma. 
«The Robe» hadde premiere i 
1953, med Richard Burton i hovud-
rolla. Han vart Oscar-nominert for 
denne rolla. Filmen vart nominert 
som beste film, men utan å nå opp. 
«The Big Fisherman» hadde pre-
miere i 1959, med musikal-stjerna 
Howard Keel i rolla som Peter. 
Lloyd C. Douglas sjølv døydde i 
1951.

Jesus-roman 70 år
Av Nils-Petter Enstad
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Det kom eit brev ein dag i posten. 
«Dette er ikke en regning og kan 
trygt åpnes», så stod det skrive 
utanpå. Altså:  eit tilbod, ikkje eit 
krav. Slikt kan høyrast fint og for-
lokkande ut.  Reklamen prøver seg 
fram på så mange vis. Dei ville nok 
i neste omgang gjerne ha hatt oss 
som kjøparar, kundar. Då ville det 
ikkje ha vore «rekningsfritt» likevel.
 
For oss alle er det slik at livet, det 
fører krav med seg.  På eit vis er 
det godt slik, godt at det finst dei 
som gjer krav på oss. Då tenkjer 
eg:  ikkje berre på pengane våre, 
men på oss som medmenneske. 
Mange vil seia: Kor godt å ha eit 
arbeid å gå til! Så må me leggja 
til: Kor godt når det kan finnast 
oppgåver elles og. Utan friviljug 
innsats var det mykje og mangt 
som ville stogga opp – innan kultur 
og idrett, i kristenliv, samfunnsliv. 
Dei aller mest aktive, det er dei me 

gjerne kallar «eldsjeler». Godt at 
slike kan finnast. Til tider kan det 
likevel verta i meste laget - for dei, 
for oss. Kvile, rekreasjon er viktig, 
det og. Ikkje alltid berre å gjera - 
men heilt enkelt å få VERA! 
 
På toppen av alt det andre kjem 
så Gud og gjer krav på oss, er det 
ikkje så? For nokon kan kristen-
domen opplevast mest som krav, 
som eit meir eller mindre saman-
hengande: Du skal og du må! Leva 
eit betre liv, vera ein god kristen,  
eit ja-menneske, vandra i Guds 
gjerningar o.s.v.? Spørsmålet er 
berre: Kan eg - og maktar eg det 
alt saman? 

«Dette er ikke en regning og kan 
trygt åpnes». Javisst! Får eg no 
minna deg, kjære lesar, om dette i 
dag: Det aller mest grunnleggjande 
i kristentrua er ikkje eit krav, men 
ei gåve. For så elska Gud verda at 

han gav – seg sjølv, sin aller 
kjæraste. Slik er den evige kjær-
leiken. Det du og eg ikkje makta 
på eiga hand: å leva det fullkomne 
livet - det gjorde Gud, i sin eigen 
Son, for oss. Difor: i Kristus, inga 
fordøming ( Rom. 8.1-3). Dette er 
evangeliet, gåvebrevet – at det er 
nok, det som Frelsaren gjorde. Det 
er gåvebrevet me får opna opp, 
nåden me får ta imot. Både kvile 
og ny kraft, nytt mod. Fordi:  Livet, 
trua er ikkje fyrst og sist eit krav – 
det er ei Guds gåve.  
 
«Ja, dette er kjærleiken, ikkje at 
me har elska Gud, men at han har 
elska oss og sendt sin eigen Son til 
soning for syndene våre» 
(1. Joh. 4.10). 

Gåvebrevet
Av Ivar Molde
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Det heiter at tida vår er farga av 
ein individualistisk tankegang, av 
ein eg-kultur der det er viktig å 
ha framgang, viktig å vera best, 
eiga mest, vera penast, flinkast, 
smartast. Det høyrest slitsamt ut, 
forferdeleg slitsamt - endå om dei 
glitrande magasina fortel oss kva 
me skal gjera for å lukkast: Kurs i 
sjølvutvikling, yoga, personleg tre-
nar, gjørmebad, feittsuging, silikon 
– kort sagt, ein fullstendig make-
over «fordi du fortener det!» Om 
att og om att vert det fortalt korleis 
du skal verta ny  - og at det er det 
ytre som tel. Det vakre andletet, 
den slanke kroppen, dei moterette 
kleda, den stilige heimen, dei flinke 
borna! Tida er vorten materialistisk, 
seier  me, det vil seia:  eit syn på 
verda der pengar og ting er vikti-
gare enn dei åndelege verdiane.
Åndelege verdiar... kva er så det? 

På ein av dei kommersielle kana-
lane gjekk det ein serie, kalla 
«Åndenes Makt» Dei gongene eg 

sveipa innom programmet, handla 
det om personar som hadde flytta 
inn i ein gamal bustad med mys-
tiske lydar eller skapningar. Ein 
synsk person vert tilkalla for å få 
bukt med plageåndene. Vedkom-
ande set seg i eit slags transe og 
får kontakt med åndeverda, som 
regel ein avdød person, som ved 
hjelp av bøn og påbod så lyt forlata 
huset. Dette er populærversjonen 
av omgrepet «ånd» - men ordet 
er sjølvsagt langt meir komplekst 
og omfattande. Eit menneske utan 
ånd, er berre eit skal. Kanskje kan 
me seia at mennesket er ei van-
drande ånd, kledd i ein kropp. Me 
andar – pustar! Om me ikkje får 
luft, så døyr me. Men lufta kan 
ikkje kjøpast. Det viktigaste i livet 
er gratis – ja, meir enn det: det 
viktigaste er usynleg. 

Kjærleik er ei usynleg kraft, det 
same kan me seia om «hengiven-
het», om venskap og glede. Ikkje 
alt kan setjast i banken. Verken 

blomeduft eller fuglesong eller 
regnbogen, heller ikkje den gåva 
som svevnen er. Den gode låt-
ten, varmen i eit smil. Og alt det 
andre! Sola, som får blomane til å 
springa ut, gleda over naturen... 
vind og vatn, duft av jord og kvae 
og bjørkeknuppar. Kvar dag møter 
me inspirasjonar frå kjærleiken. Ein 
malande katt på fanget, ein god 
hund, eit barn som syner tillit. I 
Salme 148 i Bibelen står det om 
englar, om sol og måne og stjerner, 
om hagl, snø og skodde, fjell og 
frukttre, ville dyr og fuglar som alle 
er i lovsong til Herren. Høyrer me  
etter, kan me og og ta del i denne 
songen – slik me gjer det når me 
syng salmar i kyrkja. Men også 
naturen er ein katedral som pri-
sar Skaparen på ulike vis med sine 
lovsongar. 

Kva er viktigast?
Av Gunvor A. Nygaard

Minneord over Arnfinn Brekke
Arnfinn Brekke, Voss, døydde 27. 
juni, 85 år gamal. Av kall og yrke 
var han skulemann, lærar og rek-
tor.  Han fann også tid til friviljug 
arbeid på fleire felt. Soge-inter-
essert som han var, både skreiv 
og redigerte han ulike skrifter om 
lokalhistoriske emne, såleis jubi-
leumsskrift både  for Voss KFUK/
KFUM og Voss Kristeleg Folkeparti  
- og, ikkje å gløyma: «Vestlendin-

gar i Tysklandsbrigaden». Politisk 
var han i ei årrekkje aktiv i Kr.F.  I 
Stille Stunder skreiv han gjennom 
åra mange interessante artiklar, 
m.a. om Peter Hognestad og Per 
Sivle. I ti år var han med i styret 
for bladet vårt. Då han for kort tid 
sidan fekk avløysing, skreiv me i nr. 
4/11 fylgjande:  «Redaktøren og 
resten av bladstyret takkar Arn-
finn for innsats og engasjement for 

bladet. Det var alltid gildt å møta 
Arnfinn Brekke, og i møta kom han 
jamt med konstruktive og framtids-
retta innspel». 

Arnfinn Brekke etterlet seg kone 
og fem born, barneborn. Me tak-
kar for det han oss gav og lyser 
fred over minnet!
   IMo. 
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Hans Johan Sagrusten har skrive 

diktsamling med titelen: «Evange-

liesonettar». Det er ein titel som 

kan få fleire til å undra seg: Kva 

er no dette? Sonetten er ei klas-

sisk verseform som mellom anna 

vart nytta av Shakespeare – og 

før han: av den italienske diktaren 

Petrarca. Sagrusten har prøvd seg 

fram med å skriva sonettar, bygde 

på dei bibelske evangelietekstane.  

Boka som her ligg føre, inneheld 

meir enn 90 slike. Formtypen er  

metriske mellomalderdikt, kvart av 

dei på 14 liner. Det er likevel ein 

viss variasjon i rimmønster, jfr. ulike 

klassiske føredøme. 

Dikta knyter seg til konkrete namn 

og hendingar frå Jesu liv og verk-

semd. Det er såleis ei gruppe dikt 

knytte til namnet Betlehem, ei  til 

Jordan, til Galilea, Samaria og 

Judea, Jerusalem, Golgata, grava, 

hagen, stranda – og etterpå.  I 

alt då ti. Eit sentralt bibelord/-

avsnitt markerer starten på kvar ny 

bolk. Og det er sjølve evangeliet, 

Jesus-forteljingane, som her vert 

oss attfortalt – i ord til nærleik, 

ettertanke. Og altså: i ei klassisk, 

metrisk verseform.  

Det seiest at sonetten opphavleg 

er ein kjærleikssjanger. I eit intervu 

eg las, har forfattaren gjort eit visst 

poeng ut av det. I desse dikta då: 

eit uttrykk for kjærleiken til Jesus.  

Forfattaren er teolog, har arbeidd 

som prest og bibelomsetjar, er no 

rektor ved Kvitsund Gymnas.  Førre 

året skriv han her i bladet pinsean-

dakt med tema: Anden som den 

store kunstmålaren (nr. 3/11). 

Me vil få lukkeynskja forfattar og 

forlag med eit originalt, interesse-

vekkjande prosjekt, no i bokform.  

Og me reknar lesarane våre her i 

bladet for å vera ei god målgruppe. 

To av dikta kjem no, fleire vil truleg 

koma seinare. Og alt er her på 

nynorsk!

Hans Johan Sagrusten: 

«Evangeliesonettar», 

Lunde Forlag 2012.     

 

IMo.

Bokmelding: «Evangeliesonettar»

Han set seg ned i graset

Han set seg ned i graset, høgt i lia.
Sjå, nedanfor ligg sjøen blank og blå,
og mykje folk har kome for å få
eit glimt av han dei talar om for tida.

Og dei som er hans vener, sit ved sida.
Dei lyder til han, freistar å forstå,
men mykje av det skal dei fyrst få sjå
på Hovudskallen, når dei ser han lida. 

Men enno er han nær dei her på jorda,
Han ser på dei med kjærleik utan like
i vinden over blankt og stille vatn

og talar desse merkelege orda
om livet i det underlege riket
der sjela er den eigentlege skatten. 

Vi vandrar mot nord

Vi vandrar frå det grøne Galilea
og gjev oss ut på vegen beint mot nord.
Vi vandrar over turr og steinet jord
på veg mot keisarbyen Cæsarea.

Då tek du til å spørja oss og beda
om svar på kven du er, med eigne ord.
Er du Profeten? Er du den som for
på vogn av eldar opp til himmelgleda?

Men ingen av oss vågar heilt å sanna
og seia kven du er og røpa seg.
For kanskje vil du høyra noko anna?

Og kva veit vi? Kven er du eigentleg?
Men ein kan ikkje teia med si tru,
og ropar ut: «Messias, det er du!»
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Heidruns mjød – måtehald eller fråhald?

Den norrøne mytologien har òg 
ei forteljing om geita Heidrun. Ho 
beitte på taket av Valhall, bustaden 
til Odin. Men det var ikkje mjølk i 
juret til Heidrun. Nei, or spenane 
hennar fløymde mjød ned i eit 
digert kjerald. Dei av Odins hær-
menn som hadde falle i strid på 
valen, fekk koma til Valhall, der dei 
kunne drikka seg utyrste på mjø-
den. Den torsten var stor.
   
Holbergs Jeppe på Bierget var òg 
tyrst på det sterke. Hadde han ein 
slant, fekk han skjenk i sjappa til 
Jakob skomakar. Men Jeppe drakk 
ikkje av lyst. I sitt elende drakk han 
av naud og til trøyst. Slik kunne 
han stundesvis gløyma slavekåra i 
arbeidet og piskeslaga til Nille. 
   
Diverre fanst ikkje Heidrun berre 
i Odins Valhall. Både ho og Jakob 
skomakar lever i beste velgåande 
i moderne utgåver. For alkoholen 
fløymer framleis. Det ser ut til at 
dei fleste av oss vil ha det slik. Rus-
drikk høyrer til. «Pilsens Venner» 
er høgrøysta. Øl er kultur, må vita. 
Så vert vinglaset prikken over i’en 
i selskapet og brennevinsdrammen 
ein hjelpsam oppstivar for både 
høg og låg i samfunnet. 
   
Måtehaldsfolk som meistrar sitt 
eige alkoholforbruk, har det i grun-
nen greitt. Jamnast veit dei når 
nok er nok. Men dei har aldri gått 
i brodden mot rusmisbruk som eit 
trugsmål for folkehelsa. Her om 
dagen henta eg  fram Eilert Sundt 
frå bokhylla. Denne presten, som 
vart ein pioner for sosiologiske 
granskingar av norsk folkeliv midt 
på 1800-talet, skreiv òg om Ædru-

elighedstilstanden i Norge (1859). 
Mange stader fann han «meget 
slappe Begreber om Maadehold 
i Drik». Det fekk  folkehelsa lida 
hardt for den gongen. Noko sei-
nare skreiv Per Sivle songen «Hvor 
lenge skal det vare før endelig det 
skjer / at landets største fare hvert 
folkets øye ser?» Han òg hadde 
kjent alkoholens forbanning på 
kroppen. 
   
Måtehaldssynet er i og for seg 
positivt, så langt det duger. Men 
det duger ikkje for dei mange som 
slit med drikketrongen sin. Det 
oppdaga Liv Ullmann i tide. Ho 
vart totalist. Narkotika tek mange 
liv. Men 50 gonger så mange døyr 
av alkoholmisbruk her i landet. 
Både økonomisk, helsepolitisk  og 
sosialt er omkostningane av mis-
bruket enorme. Trass i det får 
slike opplysningar sparsam plass i 
media, kan henda fordi dei fleste 
av oss ikkje liker å verta minte om 
ubehagelege fakta som vedkjem 
våre eigne livsmønster.
   
Så er det dess meir viktig at me 
fråhaldsfolk speler på lag med alle 
gode krefter som ser farane med 
alkohol. Politisk gjeld det m.a. 
alkoholløyve, skjenketider, alko-
holfrie soner og førebuande arbeid 
mellom born og unge. Lenge stod 
kristenfolk, arbeidarrørsla og idret-
ten samla om ei restriktiv linje i 
alkoholpolitikken. Slik er det ikkje 
lenger. Ein norsk siger i skiløypa 
må feirast med toskete skvetting 
frå sjampanjeflaskene. På festar 
og samkomer, både privat og 
offentleg, har begersvinging med 
såkalla edle dropar vorte regelen, 

ikkje unntaket. Julebord og firma-
festar utartar til drikkegilde mange 
gonger. I slike samanhengar er 
rusa åtferd sosialt akseptert også. 
Omvendt kan ein totalist få spørs-
mål om kvifor han vil skilja seg ut 
med å takka nei til dei edle varene. 
Som om det er fråhald som er pro-
blemet! 
   
Det er bra at det no kjem åtvarin-
gar mot mange vaksne sin dob-
belmoral. Dei kan endeleg tala 
formanande til born og ungdom 
om alkoholen sine farar. Men ei 
fersk spørjeundersøking viser at i 
ferie og fritid drikk halvparten av 
dei spurde foreldra med borna til 
stades. Tidlegare kunne ein rekna 
med at kristenfolk òg var fråhalds-
folk. No er det langt frå sjølvsagt. 
Alkoholen er òg på full fart inn i 
kristne ungdomsmiljø. I  intervju 
fortel kristne ungdomar at dei går 
på pub for å drikka øl etter at dei 
fyrst har vore på klubb i kyrkja 
eller organisasjonen sin regi. Kvifor 
skulle ikkje det vera OK, seier dei. 
Den kristne artisten Rune Larsen 
ropar eit kraftig varsku mot denne 
utviklinga. Med sin erfaringsbak-
grunn frå ungdomskultur og pop-
miljø har han sett måtehaldslinja 
sin fallitt mellom usikre og sårbare 
ungdomar. Nei, med vårt nei til 
rusdrikk bør me vaksne vera trygge 
førebilete for dei unge. Det gjeld 
både i heimen og i våre samværs-
former.
   
Men den kristne fridomen då? Sant 
nok: Fråhald er inga kristenplikt, 
inga frelsessak heller. Men Pau-
lus minner oss om at ingen av oss 
berre lever for seg sjølv. Den sterke 

Av Lars Hernes
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har ansvar for den veike, og den 
personlege fridomen må ikkje mis-
brukast til at ein fører den veike til 
fall. Sjølv kjenner han seg bunden 
av Kristi lov, kjærleikens lov. Og 
alt gjer han for evangeliet si skuld, 
seier han. Det er ord å prøva seg 
på for Kristi etterfølgjarar i dag òg. 
   Psykiateren og samfunnsdebat-
tanten Johan Scharffenberg skreiv 
ein gong: «Den som ikke kan tenke 

seg personlig frihet uten alkohol, 
vet verken hva personlighet og 
frihet er, eller hvordan alkoholen 
virker på personlighetens frihet.» 
Også det ord som kan ruska opp 
i sløve tankar på dette feltet. For 
spørsmålet er: Skal ein ha full fri-
dom til å gjera seg sjølv ufri?
   
Ein fabel fortel om den gongen 
eslet let seg adla og av den grunn 

ville vera mykje betre enn dei andre 
dyra. Men adelskapet varte berre 
til ein firbeint gløgging oppdaga at 
eit esel var eit esel, anten det tedde 
seg slik eller slik. Dette er òg noko 
av kjernen i alkoholspørsmålet. 
Alkoholen har ein sosial rang han 
ikkje fortener. Lat eslet vera esel! 

September-luft
Av Alfred Hauge

No står sommaren på dørstokken 
som ein gjest når han skal ta farvel 
– evar seg, ser seg tilbake, gjev oss 
eit siste handtrykk i kvilande, sol-
stille dagar medan lågtrykka pustar 
på ute i Atlanteren og  samlar 
kraft til å laga i stand ein skikkeleg 
haust.

Men enno har det ikkje hendt.  
Jau, regnet kom, sakte gjorde det 
så, men det var og ei venehand 
til sommaren: No blømer hagane 
hektisk som i juli, og enger og ple-
nar er grøne av ungt gras; det er 
grått av dogg kvar godversmorgon 
og mjukt som feld og dun å sjå på 
– ein ny vår mot hausten som ei 
forelsking i 50-års alderen. 

Og dagane har fått septembers 
klåre ro. Alle blåe fjell kjem nær, 
alle liner mot himmelranda er reine 
i skurden, lufta blir som ei konkav 
linse for det nærsynte auga, lyfter 
sløret av ei flimrande dis-metta 
verd og legg henne ny i hendene 
på deg lik ein skatt som er din 
åleine. Til vinden jagar urolege 

skyer over kvelven og uroleg hav 
mot strendene og varslar gjesten at 
avskilstimen stundar til.
 
Det skymest tidleg, og om kvel-
dane står lauvtre i mørk silhuett 
mot ein himmel som brenn ut i 
heite leter og blir oskeblå og mild 
og gjev rom for flimrande stjer-
ner. Alt du ser, er som klipt ut or ei 
gammal bok frå den tid diktarane 
skreiv romantisk om hagar med 
lysthus og mosevegar og om usei-
eleg lengt, medan sprø klang frå 
spinett tona gjennom opne glas.
 
September er ein sommar på 
dørstokken; han vinkar farvel til 
alle varme dagar, tek ferdestaven 
i hand og gjev seg på veg mot ein 
rimkvit oktober. 

Frå boka Landskap (Nomi  Forlag 
1972), før det: på prent i Stavan-
ger Aftenblad , det aktuelle styk-
ket er tidfesta 1955.
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Eg veit om ein stad
Av Signe Seim

Eg veit om ein stad
der fjellbekken møter
meg spelande glad.

Han dansar kring stein
og klukkar og syng
for fjellmarikåpe
og mose og lyng.

Eg veit om ei fly
der heiloa kviler
og søkjer seg ly.

Ho fløyter mot kveld
sitt vemod så stilt
og fjellerka svarar

og trøystar ho mildt.

Eg veit om ei grind
som opnar for synet

til vidde og tind.
Dit søkjer mi sjel
og ber fram si tru,

og den som kan opna
er du – berre du. 
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Eg ynskjer bladet hjarteleg
til lukke med jubileet og Guds

signing på ferda heretter. 
Eg vonar at det ikkje berre 

må få gjera endå fleire glade i
det nynorske målet som religiøst

mål, men at det må få vera til
åndeleg hjelp og rettleiing for
mange. Dette er likevel den 

største føreloga det har.

Biskop Ragnvald Indrebø i nr. 1/59, 
Stille Stunder då 70 år


