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Dette er Drammen, retning vest, ein vakker by, her med elva og landskapet rundt. Foto: Kari Molde.
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Alle har me ei livssoge - vår eiga! 
Dette er originalstoffet. Alle er 
me ulike, kvar og ein av oss: 
Noko heilt for seg sjølv. Likevel: 
Mykje har me og saman. Dette 
heilt enkelt fordi me er alle men-
neske. Og til det å vera men-
neske høyrer mykje av fellesskap, 
mangt i tanke og oppleving som 
me kan dela, kjenna oss att i hjå 
dei andre og.

Bibelen ber bod om ein Gud 
som har opna eit stort lerret, ei 
stor forteljing – ei som går alt 
frå skapinga, gjennom harmoni 
og opprør, bylgjande i så mange 
slags landskap. Gjennom Det 
Gamle testamentet kan me lesa 
om korleis Gud i arbeid med oss 
menneska sender bodberarar, 
gjer seg bruk av kongar, profetar, 
vanlege folk. Det er både forfall-
stider og tider med ny samling i 
bøn, i tru og framtidsvon. I dette 
underlege landskapet kan me 
på eit vis ta oss fram, leva med 
i det, me og. Her er bøker og 
ord som speglar menneskelivet. 

Samstundes: ein lengt, ei von, 
ei retning framover. Så kom 
Jesus. Med han gjorde Gud ein 
ny start. Ny tid, ny nåde. No har 
det gått rundt rekna 2000 år. I 
så mangt går visst verda framleis 
sin skeive gang. Men enno lyder 
ordet om ei framtid, ei nyskap-
ing, ei fullending i vente. Den 
store forteljinga har då visst 
endå eit framhald. 

I Hebrearbrevet, i det ellevte 
kapitlet, der er det rissa opp 
for oss eit heilt persongalleri 
frå bibelsoga. I knappe ordelag 
er det fortalt litt både om den 
eine og den andre. Kvar på sitt 
vis var dei trusvitne, menneske 
som lengta, vona, såg framover, 
sette si lit til Gud. I starten av det 
tolvte kapitlet vert det så sum-
mert opp for oss, det heile – i 
korte, men sterke ord, Poenget 
er då: At me kan lata oss inspir-
era, henta nytt mod ved tanken 
på dei som gjekk føre, menneske 
som var med og sette andre på 
sporet av ein himmelveg. Dei i 

bibelsoga. Og me kan leggja til: 
Dei som seinare har levd. Men 
det viktige, framfor alt: At me 
kan ha tanke og sinn retta inn 
imot Jesus, her omtalt som ”trua 
sin opphavsmann og fullendar.” 

Den store forteljinga – det er 
den som Gud i Ordet har gjort 
levande. Og der det siste kapitlet 
enno ikkje er skrive! Ei litt enklare 
forteljing – det er den me har. 
Livssoga, vår eiga – du med di, 
eg med mi. Livssoga, kan henda 
med nokre fi ne trådar av ei trus-
soge, meir og mindre tydeleg 
fl etta inn. Dei var dei som gjekk 
føre, sette sine fotefar. No er 
det vår tur til  å ta imot, gje det 
vidare. Og eg tenkjer: Kor godt 
når mi eiga livssoge kan fi nna sin 
plass i den store forteljinga. Så er 
det slik at dette gode kan fram-
leis henda. Til frelse, ny glede, 
nytt mod. Det er aldri for tidleg. 
Men det er enno heller ikkje for 
seint. Enno er det nådetid. 

Den store forteljinga – og mi eiga
Av Ivar Molde

Utan forvarsel døydde Ingvard 
Teigland sundag 20. september. 
Sidan 2011 var  Ingvard Teigland  
med i styret for Stille Stunder.

Før Ingvard Teigland vart pen-
sjonist, var han kykjeverje i Kvam 
herad. Fram gjennom åra hadde 

han ulike tillitsverv i frivillig kriste 
arbeid, ikkje minst i heimbygda 
Tørvikbygd.

Ingvar Teigland var ein fredsæl 
mann. Når han tok ordet, var det 
han sa, alltid vel gjennomtenkt 
og poengtert. Det galdt både 

det kristne vitnemålet, men og 
vurderingar av meir allmenn 
karakter.

Me lyser fred over Ingvard 
Teigland sitt minne.

For styret i Stille Stunder; Knut 
O. Dale

Ingvard Teigland har gått bort
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Bots- og bønedag
Av Bjørn Fareth

Bøn er ein viktig del av det 
kristne livet, og i gudstenesta 
har bøna ein stor plass.

Sentralt i gudstenesteliturgien 
i dei flestne kristne kyrkjesam-
funn står Fadervår, Herrens bøn, 
som Jesus ville at læresveinane 
skulle bruka. Bønene i gud-
stenesta femner om det meste, 
frå takk og lovprising til bøn om  
hjelp i liv og død.

Ein  sundag i kyrkjeåret er ser-
skilt vigd til bøner om tilgjeving 
for det vi ikkje lukkast så godt 
med i livet, det gode vi ikkje gjer 
og det vonde vi gjer mot Gud og 
nesten vår. Denne dagen heitte 
før Bots- og bededagen og 
vart fastsett i Danmark-Norge 
gjennom  kongeleg vedtak av 
1686. Dagen skulle markerast 4. 
sundag etter påske, medan det 
før hadde vore fleire bededa-

gar spreidde utover året. Ved 
lov av 1915 vart dagen flytt  
til fredag før helgemesse og 
i 1950 til sundagen før hel-
gemessesundag,  slik  det er  no. 
Namnet på dagen vart endra til 
Bots- og bønedagen ved liturgi-
revisjonen i 2011.     

Historikk
Det skal vere  keisar Theodosius 
den store (347-395) som fyrst 
innførte påbod i kyrkja om ein 
kristen botsdag. Theodosius vart 
keisar i 379, og var den siste 
keisaren som herska over heile 
Romarriket. Gjennom ei rekke 
keisarlege dekret  vart kristendo-
men  gradvis innført frå 380, og 
var frå 392 den einaste tillatne 
religionen i Romarriket. Men alt 
i 313 vart kristendomen aksep-
tert som ein lovleg religion, og 

under kyrkjemøtet i Nikea  i 325, 
innkalla og administrert av kei-
sar Konstantin, var botstanken 
oppe som eit tema, saman med 
spørsmålet om korleis ein skulle 
forhalda seg til fråfalne kristne.

Pave Gregor (540-604, pave 
frå 590), ein av dei få pavane 
som har fått tilnamnet ”den 
store”, mana folket i Roma 
til anger, bot og omvending. 
Bakgrunnen var vedvarande 
flaum i Tiberen, noko  som førte 
til helseproblem og utbrot av 
pest, med store dødstal som 
fylgje. Pave Gregor leia folket i 
botsprosesjonar gjennom byen, 
under bøn og song.

Framhald på neste side... 
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Om ein biskop  
og ein konge
Etter kvart som den kristne kyrkja 
vaks og vart ein dominerande 
maktfaktor i Europa, måtte no 
kongar og deira  verdslege mak-
tapparat  finna seg i at det var 
paven og biskopane som la prem-
issane for kva som var akseptable 
og moralske handlingar i samfun-
net og politikken.  Det vert fortalt 
om biskop Vilhelm (ca 1000-
1073) av Roskilde (hovudstad 
i Danmark til 1443) at han ved 
fleire høve sette danskekongen 
Sven Estridssøn (1047-1074) på 
plass i moralske spørsmål. Kon-
gen hadde gifta seg med stedot-
tera si, men Vilhelm mobiliserte 
erkebiskopen av Hamburg, og 
paven vart også kobla inn. Det 
enda med at kong Sven måtte 
annullera dette ekteskapet. Endå 
verre vart det då kongen fekk 
2 menn drepne under ei messe 
på grunn av kritiske merknader 
dei hadde kome med om kon-
gen. Då kongen ei tid seinare 
kom til messe i domkyrkja (etter 
tradisjonen nyårsdag 1071) vart 
han møtt av biskop Vilhelm som 
forbaud han å koma inn før han 
hadde fått absolusjon, og han 
lyste han samstundes i bann. Då 
skrifta kong Sven si synd, fekk 
tilgjeving, og ga som bot land til 
kyrkja i Roskilde.

Skriftemålet
Skriftemålet har ein naturleg plass 
i samband med bots- og bøneda-
gen. Når vi skrifter, vedkjenner vi 
oss syndene våre og vi angrar og 
ber Gud om tilgjeving for syndige 
tankar og handlingar. Vi trur då 

at Gud, for Jesu Kristi skuld vil 
”la nåde gå for rett” og gje oss 
forlating for syndene våre. Frå 
kyrkjesoga hugsar vi korleis Mar-
tin Luther kjempa med sitt store 
eksistensielle spørsmål: Korleis 
finna ein nådig Gud? Bakteppet i 
tida var mellom anna det at bot-
stanken hadde utvikla seg til ein 
praksis med avlatshandel, der folk 
med mykje pengar kunne kjøpa 
seg avlatsbrev som sette dei fri 
frå syndeskulda si og frå harde 
botsøvingar ved å gje pengar til 
kyrkja . Altså ikkje heilt ulikt det 
kong Sven gjorde i 1071, men 
no sett i system av kyrkja gjen-
nom folk som Johann Tetzel og 
andre kyrkjelege agentar. Tetzel 
kom etter kvart under kritikk frå 
sine eigne innanfor pavekyrkja. 
Avlatshandelen avtok etter kvart 
og vart forboden rundt 1550.

 
Hos dei katolske 
I den lutherske kyrkja har vi 
berre 2 sakrament, dåp og nat-
tverd. Ordet sakrament tyder 
heilag handling. Den katolske 
kyrkja har 7 sakrament, og eitt 
av desse er skriftemålet, også 

kalla botssakramentet eller 
forsoningssakramentet. Katolik-
kane omtalar mandatet sitt slik: 
Kyrkja har fått makt til å tilgje 
synder dersom syndaren angrar, 
vedkjenner si skuld for Gud og 
er klar til å gjera bot.   Grunngje-
vinga for dette sakramentet er 
Jesu ord til læresveinane kort tid 
etter oppstoda, slik det er skildra 
i Joh .20,19-23, der han gjev dei 
fullmakt til å tilgje eller fasthalde 
synder, ei fullmakt som seinare 
er forvalta av prestar og høgare 
geistlege. Katolsk teologi lærer 
at eikvar synd må føra til straff: 
Når den skriftande i einerom har 
fortalt presten om dei aktuelle 
syndene han søkjer tilgjeving for, 
vil  presten tilseie han syndsfor-
lating (absolusjon).  Samstundes 
forkynna ei botshandling, som 
før ofte var å framseia eit visst tal 
bøner. 

I nyare tid er det meir vanleg 
å bli pålagt positive, praktiske 
gjerningar som motvekt mot 
det negative ein har gjort.  Ei 
pilgrimsreise til Roma i eit heilagt 
år (jubelår, kvart 25. år) kan 
også vera ei aktuell botshan-

Ill.: Colourbox.com
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dling. Neste heilage år er 2025. 
Skriftemålet er hemmeleg og 
presten kan ikkje på nokon måte 
vidarefortelja eller bruka det han 
høyrer i skriftemålet. I nokre 
land er hemmeleghaldet i skrift-
emålet særskilt verna i lovverket, 
og katolske prestar kan då ikkje 
tvingast til å vitna i retten om 
opplysningar dei har frå skrift-
emål.  I USA gjeld dette i nokre, 
men ikkje alle, delstatane. 

I luthersk praksis
Luther var tilhengar av skrift-
emålet, og var inne på tanken 
om å gjera det til kyrkja sitt 3. 
sakrament. Men han meinte at 
presten ikkje hadde fullmakt frå 
Gud til å løysa eit menneske frå 
synd, så  han enda med å  halda 
på skriftemålet, men ikkje som eit 
sakrament. Luther såg på skrift-
emålet som ein viktig reiskap for 
eit menneske til å vedkjenna syn-
dene og samstundes få rettleiing 
i trua frå den som tok imot skrift-
emålet. Elles skil luthersk lære seg 
frå den katolske ved at det hos 
katolikkane berre er prest eller 
biskop som kan tilseia den skrift-
ande syndsforlating.   I kyrkja vår 
kan dette også gjerast  gjennom 
ein kristen lekperson  som ein har 
tiltru til. Funksjonen til den som 
ein skriftar til vert då etter Luther 
sitt syn å vera ein formidlar , ein 
forkynnar av Guds tilgjeving til 
den skriftande. 

I kyrkja vår er det naturleg å 
skilje mellom privat skriftemål – 
det som her er omtala – og det 
almenne skriftemålet, som fi nn 
stad i kyrkja, anten  som ei eiga, 
kort gudsteneste med ein enkel 

liturgi, eller som ein lekk i ei van-
leg gudsteneste med tilsvarande 
liturgisk del. Til denne høyrer ei 
syndsvedkjenning som ein bed 
i lag, og kyrkjelyden knelar ved 
alterringen. Presten legg handa 
på hovudet til kvar einskild og 
tilseier syndsforlating etter eit 
fast formular sams for alle. Gud-
stenester med skriftemål kan 
haldast fl eire gonger i kyrkjeåret 
og gjerne som ein del av gud-
stenesta på bots- og bønedagen.

I år kjem denne søndagen 
den 25.oktober, og den fyrste 
av dei nytestamentlege tekstane 
for dagen er 1. Joh.1,8-9, der 
Johannes formidlar Jesu lovnader 
til oss…dersom vi sannar syn-
dene våre.  Deretter får vi høyra 
frå Lukas 18,9-14, den tankevek-
kjande forteljinga om farisearen 
og tollaren. 

Dette er del 2 i ein serie med tema 
knytte til kyrkjeåret.

Openberring
Septembersola glimer kvast no i kveldinga.
Eg skyggjer for augo, glyrer mot bakkehallet
- og ser i ein bråblenk -
ei tuve doggvætt tytling borti bròtet,
rundleitte småsysken kinn imot kinn.
Dei ris ikkje, berre tøyer seg varleg fram frå furerota,
 ròdnar raust imot meg 
i haustklår kjøld under himmelsende strålar
- ei tagal openberring, 
 eit gloria frå det låge.
                                                                Lars Hernes
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Albert Schweitzer (1875-1965) var 
fødd i Elsass (Tyskland). Han fekk 
ei særleg allsidig utdanning, både 
som teolog, filosof og musikar. I 
1905 braut han av ein lysande kar-
riere innan desse fagområda, tok 
medisinsk embetseksamen i 1911, 
for å kunna reisa ut som lækjar og 
misjonær, og realisera meiningane 
sine om at det trengst både teori 
og praksis i dei fleste yrke.

I 1913 reiste han saman med 
kona Helene til Lambarene i 
Gabon, Vest-Afrika, tidlegare 
fransk Kongo, der han bygde 
sjukehus, langt på veg med eigne 
hender. Sjukehuset vart etter kvart 
bygt ut til å ta i mot over 200 
pasientar. 

På kvelds- og nattestid og på 
reiser skreiv han bøker, fleire av 
dei om religion og kulturfilosofiske  
emne, med «Ærefrykt for livet» 
som den mest kjende. For alt 
dette, og arbeid for fredssaka, 
fekk han i 1952 Nobels fredspris. 

Ungdomstid, student og 
første arbeidsåra
Albert Schweitzer vaks opp saman 
med ein bror og tre systre i Guns-
bach, Munstertal, der faren var 
prest. Åtte år gamal fekk  han av 
faren Nytestamente, som han las 
ivrig i, og undra seg over soga om 
dei vise mennene frå Austerland. 
Kva gjorde Jesu foreldre med alt 
gullet dei fekk, og korleis kunne 
dei vera like fattige etterpå? Det 
var heller ikkje lett å skjøna at 
dei vise mennene brydde seg så 
lite om Jesusbarnet sidan, etter 
vitjinga. 

Vidare fortel han: «Ni år gamal 
byrja eg på  realskulen i Munster 
og fekk tre kilometer skuleveg. 
Eg hadde gleda av å gå åleine og 
tenkja på alt eg såg, men det var 
hardt når eg såg at dyr hadde det 
vondt. Ein gamal, halt hest som 
ein mann drog etter seg medan 
ein annan slo den med ein stav – 
den skulle til slaktehuset. 

1884 byrja eg på gymnaset. 
Flink elev var eg ikkje, eg drøymde 
meg for mykje bort. Men så fekk 
vi ny klassestyrar, og det var ein 
som førebudde seg grundig. Og 
dei skriftlege arbeida gav han 
alltid att til fastsett tid. Denne 
sjølvdisiplinen gjorde inntrykk, og 
etter tre månader var eg mellom 
dei beste i klassen. 1894 byrja 
eg ved universitetet i Strasbourg, 
med dristige planar om å studera 
teologi, filosofi og musikk paral-
lelt. Takk vera god helsa som sette 
meg i stand til å arbeida om natta 
når dette trongst, greidde eg å 
gjennomføra dette, og jamvel 
eksamen i hebraisk». 

I åra som fylgde, gjorde Sch-
weitzer sjølvstendige teologiske 
studier over evangeliespørsmålet 
og problema i samband med 
Jesu liv. 1899 tok han filosofisk 
doktorgrad over emnet: «Kant sin 
religionsfilosofi frå Kritikk av den 
reine fornuft».  Etter dette vart 
han dosent i teologi på universite-
tet i Strasbourg. 

Samstundes med studiar og 
undervisningsarbeid utvikla han 
seg som musikar. Bach-tolkar,  alt 
som 10-åring kunne han framføra 
fleire koralførespel av Bach, og 

vikarierte for organisten ved gud-
stenester. 

Kulturkritikk
Schweitzer var oppteken av at 
kulturen forfall og vart demorali-
sert. Han skil mellom ytre og indre 
kultur. I det ytre resultat på det 
vitskaplege, tekniske eller økono-
miske området er ikkje forfallet 
stort, om det enn er endringar 
som det kan vera delte meinin-
gar om. Men dette er heller ikkje 
hovudsaka. Det er dei indre kul-
turkreftene som er avgjerande for 
ein kultur si livskraft, kunnskap og 
overtyding om kva som er godt og 
framtidsretta. Indre kultur? Ja, det 
er vel det same som vi ser i dag: 
summen av ånd og verksemd hjå 
folk, som m.a. omfattar kunnskap, 
tru, kunst, skikk og bruk, lover 
og etikk. Og det er her, på den 
indre kulturen Schweitzer meiner 
at vanhevda set inn. Årsak? Det 
avgjerande er at tenkinga ikkje har 
vore på høgd med oppgåva si, den 
har ikkje vore god nok vegvisar. 

Jesu liv i forskinga sitt ljos
Albert Schweitzer er teolog, og 
sjølv om han er varsam med å 
nytta religion på eigne standpunkt 
i filosofi, er det tydeleg at han er 
djupt prega av kristendom. Derfor 
er det interessant å finna ut om 
det optimistisk-etiske livssynet 
hans er i samsvar med den kristne 
religionen. Han ser det evange-
liske livssynet som pessimistisk. 
For eit hovudinnhald i Jesu forkyn-
ning, Guds komande rike, er ikkje 
resultat av etisk verksemd i verda. 

Albert Schweitzer: Teolog, lækjar og praktikar
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Jesus ventar framveksten av Guds 
rike som resultat av ei guddome-
leg gjerning ved verdas ende, som 
snart skulle koma. Jesu religion, 
seier  Schweitzer, er eskatologisk 
(om endetida) og har eit pes-
simistisk  syn på verda. I  renes-
sansen endra dette seg til eit meir 
optimistisk og utovervendt livssyn. 
Det var den kristne etikken som 
bar dette fram. Den var ikkje, slik 
ein skulle venta, pessimistisk og 
innovervend-passiv, men utover-
vend-aktiv. Såleis kan ein seia at 
vi står i eit spenningsfylt tilhøve 
til kristendomen, men Jesus tala 
til oss frå sitt pessimistiske syn på 
verda. 

Det er Jesu store verk at han 
gav uttrykk for von og vilje til ei 
etisk  fullkoma verd. Vi må skjøna 
den historiske Jesus når han talar 
om Guds rike og verda sin ende 
som nær, i same grad som han i 
tale og føredøme har synt veg for 
kristendomen i dag. Den eine vilje 
må forstå den andre.  

Den store tanken frå Berg-
preika er at vi lærer Gud å kjenna 
i kjærleik gjennom Jesus. Berg-
preika  er kristendomen sitt sikre 
fundament, og det blir fastslått av 
Jesus sjølv. Han har også gjennom 
gjerningar synt kva som bør vera 
våre gjerningar. 

Musikar. Bok om Bach og om 
orgelbygging
Alt før Albert Schweitzer var fem 
år gamal, byrja han å få undervis-
ning på klaver. I tillegg til streng 
formalopplæring, synte han 
imponerande evne til å impro-

visera. Sju år gamal kunne han 
improvisera over orgelmelodiar, 
og han evna å skapa vakre melo-
diar. Som åtteåring kunne han 
spela på orgel, endå det var så vidt 
han nådde ned på pedalane. Då 
han var fjorten år, hadde han bak 
seg mange timar med orgelunder-
visning hjå  kjende organistar i 
Paris. Det var eit stort framsteg for  
den musikalske utviklinga hans 
at han fekk spela orgelstemmene 
for kantatar og pasjonar ved 
konsertar i Strasbourg. Også  i dei 
komande åra fekk han den beste 
profesjonelle hjelpa, og utvikla seg 
til ein vide kjend organist. 

 Seinare nytta han mykje 
av fritida si på Bach. Han hadde 
sett seg føre å  skriva bok om 
denne store komponisten og 
musikaren. Som eit sideskot til 
arbeidet om Bach grodde det fram 
ein studie om orgelbygging.  

Medisinstudiar, førebuing til 
Afrikaprosjektet
Schweitzer byrja tidleg å tenkja på 
å bli misjonær i Afrika, og utdanna 
seg til lækjar. Ikkje berre for å 

hjelpa menneske i eit land utan 
helsevesen, men og for å gjera 
ei gjerning utan mange ord. «Eg 
har vore prest og lærar i teologi 
og snakka mykje, det nye arbeidet 
mitt blir ikkje å tala om kjærleiken 
sin religion, men å praktisera den».  
Det har så lett for å bli mykje ord.  

Medisinstudiet vart harde år….
det vart mange harde eksamenar, 
så eg laut føra ein årelang kamp 
mot trøyttleik. Eg kunne ikkje få 
meg til å gje opp presteembetet. 
Dermed studerte eg medisin, 
og heldt teologiske førelesingar, 
og preiker nesten kvar sundag. 
Dei kliniske semestra synte seg 
heldigvis å vera mindre strevs-
ame enn venta. Så 17. des. 1911 
kunne eg vandra frå hospitalet 
ut i vinterkvelden, og knapt nok 
skjøna at slitet med medisinstudiet 
var over. Halvt i ørska høyrde eg 
kirurgen Madelung, som gjekk 
ved sida av meg, seia: «Dette 
hadde du ikkje greidd om du ikkje 
hadde hatt så god helsa».

Dette er del 1 av ei forteljing 
om Albert Schweitzer, liv og verk-
semd – 50 år etter at han døydde, 
90 år gamal. Stoffet er sett saman 
av Jon Gjerdåker, mangeårig rek-
tor ved Voss Jordbruksskule og 
elles ein mann med vide interesser 
og kunnskapar. Red. er takksam 
for høve til å gjera bruk av dette 
materialet. Det er her og der var-
samt nedkorta.  

Albert Schweitzer: Teolog, lækjar og praktikar Av Jon Gjerdåker

Albert  
Schweitzer.
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Bergensaren og teologen, Jan 
Einar Holsen (no busett i Hamar) 
har gjort eit grundig arbeid 
med søk etter ørstingen Anders 
Hovden (AH: 1860-1943) sine 
salmar frå Hovden sitt presteliv 
rundt om i landet.  I nærkontakt 
med Hovden sine etterkomarar 
har han ikkje berre prøvd å få 
samla Hovden sine åndelege 
songar og salmar, men også å få 
dei «tilbakeført» nær opp til den 
originale måldrakta han kledde 
dei i. Dette siste er som ein 
reaksjon mot det «tilpassingsar-
beidet» ein har gjort med fleire 
av salmane hans i Norsk Salme-
bok. At talet på originalsalmar 
frå 1985 til 2013 er halvert, frå 
22 til 11, må nemnast, sjølv om 
hans omsette salmar «held seg»: 
Til 14 frå 15.

388 åndelege songar og sal-
mar har Hovden etterlete seg. 
Om det var alle, er ein ikkje heilt 
viss om. Det kan vere at fleire 
kom bort i ein brann, eller av 
andre grunnar forsvann. Her er 
dei sette opp i alfabetisk rek-
kefylgje, - når han skreiv dei, og 
med meloditilvising.

 
Evangeliet så det rører 
menneskehjarta
AH si presteteneste femnde om 
tida med sterk nasjonal folkere-

ising på slutten av 1800-talet, 
med  ulike åndelege vindar og 
impulsar som slo inn over oss 
både frå aust og vest, til den 
medvitne målreisinga som arven 
etter Ivar Aasen vart krona 
med: Den nynorske salmeboka 
(1925). Dette arbeidet gjorde 
han saman med Bernt Støylen 
og Peter Hognestad. 

Eg skal ikkje gå inn i ei djupare 
teologisk gransking og vurdering 
av AH sitt forfattarskap som her 
er samla. Den kunne vere både 
verdfull og interessant sett i lys 

av dei skiftande vindane som 
bles i folkedjupet, og i både det 
høgkyrkjelege og det lågkyrkjel-
ege landskapet. Han var både 
folkeleg, frimotig og meinings-
djerv og med ualminneleg god 
talegåve. Sitt kulturopne sinn 
løynde han ikkje, og såg heller 
med såre augo på det trong-
synet som han opplevde pietis-
tane hadde. Likevel, det er ikkje 
noko i salmane hans som ikkje er 
sentralt evangelisk. Dei er ofte 
«tekne på kornet» i sine mange 
poetiske uttrykk. Og kanskje 
det sterkaste: Han maktar med 
sine lyriske kvalitetar å målbere 
evangeliet på ein måte som rører 
menneskehjarta. Salmane og dei 
åndelege songane «set seg fast» 
som nistemat ein kan trenge 
når livet krev eller gir, i mot- og 
medgang. 

 
Omsetjaren som ikkje vart 
nemnd
I 1928 kom ei fellessongbok for 
dei evangelisk-lutherske organ-
isasjonane: «Sangboken  Syng 
for Herren». I dette arbeidet 
stod Lars Aanestad sentralt. Kvi-
for dreg eg han, og Sangboken, 
inn i Hovden sitt forfattarskap? 
Jau, fordi ein i songen rundt om 
i landet sine bedehus fekk møte 
songar og salmar som tok tak i 

Anders Hovden, salmeskalden som 
femna både dei frisinna og pietistane

Av Harald Myklebust

Anders Hovden. 
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Hausten er komen
Frå svensk ved Steinar Aksnes

Hausten er komen, kjenn vinden som tar,
Svaner  og småfugl tar avskjed og drar.
Jorda gir kvile for blomar og lav,
bårene bryt på det stormande hav.
Havkongen harpa mot klippene slår,
Skogsbrura feller sitt grønskande hår. 

Solskiva dalar og mørket sig på,
bekken i vassfaret havet vil nå.
Kjelda ved fjellfoten, open og vid,
fyller sitt beger ved haustmorgontid.
Solstrålar bleiknar på høgfjellets topp,
Men uti stjernene tindrar dei opp. 

menneskesinnet og let det møte 
både det milde og dragande, men 
også det radikale og utfordrande 
i dei evangeliske vekkingsson-
gane som kom opp. Mange av 
desse var skrivne av rosenianske 
forfattarar frå Sverige, ikkje minst 
Lina Sandell sine. Dei var prenta 
på nynorsk! Men omsetjaren var 
ikkje nemnd? Kva kunne grun-
nen vere? I følgje Lars Aanestad 
hadde det sin grunn i at i det låg-
kyrkjelege lekfolket tok avstand 
frå den frisinna kristendom som 
mange prestar forkynte, mel-
lom dei Anders Hovden. Song-
boknemnda våga ikkje å bruke 
namnet hans som omsetjar! At 
AH godtok ei slik handsaming, 
er uskjønleg. Men det fortel om 
ein raus og rakrygga prest og 
omsetjar som opplevde det han 
hadde gjort til stor velsigning i 
misjonslaga. 

Denne uretten som var gjord 
mot AH, kunne ikkje stå. Kva 
gjer så Lars Aanestad, på vegne 
av bedehusfolket: Han reiser til 
Nordstrand i Oslo der AH budde 
som pensjonist og får møte han 
til ein personleg samtale, der han 
seier seg svært lei for den ugjern-
ing dei hadde gjort mot han ved 
å gi ut Sangboken med hans sal-
mar og omsetjingar utan namnet 
hans. Kva får Aanestad tilbake? 
Ei opa hand, full av tilgjeving og 
varme. At omsetjingane hans 
vart så vel likte og brukte, ja til 
velsigning for folket, var godt for 
han å høyre.

 
Poesi  og tonesetjing
Dei fl este er melodisette og det 
vert synt til dei, enten med origin-

altone eller med brukte melodiar. 
Ingen tvil om at samlinga ville 
ha hatt ein større nytte og verdi 
med notar. At økonomien skulle 
hindre det, skulle ein ikkje godta. 
Kulturinstansar og sponsorar 
skulle ha kome her på banen. 
Og når så dette er nemnt, så er 
det ikkje mange nye tonar her. 
Bjørn Eidsvåg sin melodi på «Ein 
fi n liten blome», er det vist til. 
Vidare har Egil Hovland 2 melo-
diar. Kvifor ikkje Sigvald Tveit sin 
gode og berande melodi på «Um 
alle lemer mine» er nemnd, er ei 
gåte. 

Til slutt: Ikkje all god poesi 
treng ei tonesetjing. Ja, diktet 
kan vere sjølvberande, og kan 
bli «uroa» med tonefylgje. Slik 
sett er her fl eire av AH sine tek-
ster som står «for 
seg sjølv». Men 
kanskje kan nye 
tonesetjarar fi nne 
ein gjenklang, ei 
musikkdrakt, som 
løfter den fram 
som ein salme/
song?

At ein i ein 
historisk kontekst, 
og med vørdnad 
for ord og uttrykk 
då salmane vart 
skrivne, stiller seg 
spørjande til det 
«fornyingsarbei-
det» som har vorte 
gjort for å gjere 
dei lettare å bruke 
(skjøne) i dag, kan 
og bør ein skjøne. 
Men det må ikkje 
hindre oss å gi dei 

levande uttrykk utan at dei mis-
ser sine kvalitetar.

Og for at det skal vere sagt: 
Hovden har ei mengd andre 
folkelege og naturskildrande 
songar, der hans glade livssyn 
kjem sterkt til uttrykk, som i t.d. 
«Ho stend den kvite symra…». 
Der seier han i det siste verset: 
«Min Gud, du ser mitt hjarta og 
all min vesaldom: Kle sjela i din 
nåde så kvit som denne  blom». 
    
Bok: Anders Hovden: Salmar i 
samling. Redigert av Jan Einar 
Holsen. Eige forlag. Pris kr. 
388.- Kan skaffast gjennom 
bokhandel. 
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Nepal var eit lukka land for 
påverknad frå utlandet. Først 
i 1951 opna kong Tribhuvan 
landet for reisande utanfrå. 
I India hadde kristne, både 
indarar og nepalesarar venta og 
førebudd seg på at dette skulle 
skje. Små grupper kom no inn 
i landet. Mange busette seg 
i Kathmandu-dalen og søkte 
saman i mindre grupper. Dei 
samlast til bøn, vitnemål og 
song. Mange meiner at denne 
starten hadde vore førebudd 
heile det føregåande århun-
dret. Ei første bibelomsetjing til 
nepali kom t.d. alt i 1914. Slik 
vert kyrkjeveksten  i Nepal ikkje 
rekna som noko einmannsverk 
frå kyrkjeleiarar eller misjonærar. 
Mange var med, og Den heilage 
Ande arbeidde med folket over 
årtier. 

Dei små forsamlingane var 
organiserte som nasjonale 
kyrkjer. Kyrkjene skulle vera 
nasjonale kyrkjer med nasjonale 
leiarar. Dei utanlandske arbei-
darane, etter kvart som dei kom, 
var med i kyrkjelyden. Men 
deira arbeidsoppgåver var knytt 
til helsearbeid, ingeniørarbeid, 
undervisning, osb. Det vart lett 
til at serleg dei små kyrkjelydane 
utover landet fekk leiarar som 

hadde berre eit minimum av 
teologisk og praktisk opplæring 
for tenesta. Gjerne var dei pas-
tor i kyrkjelyden ved sidan av 
anna arbeid. Slik vart dei nepa-
lesiske kyrkjene retteleg ‘lek-
mannskyrkjer’ med stor trong 
for opplæring og rettleiing.

Det var dette Mirjam Bergh, 
mangeåring misjonær for 
HimalPartner og United Mission 
to Nepal såg og ville gjera noko 
med. Sjukepleiaren med lang 
arbeidsrøynsle i Tanzen i Nepal,  
tok etterutdanning i teologi og 
sjelesorg, m.a. på Institutt for 
sjelesorg ved Modum Bad.

I 2010 vart Bethesda-senteret 
etablert som eit eige selskap 
registrert i Industrideparte-
mentet. Selskapet har ein norsk 
og fl eire nasjonale eigarar. Dei 
held til med kontor og undervis-
ningsrom i Pokhara, neststørste 
byen i Nepal. Hovudmålet er å 
gi leiaropplæring og rådgjev-
ing til leiarar, først og fremst 
i kyrkjene. Undervisninga skjer 
rundt om i landet.

Den andre aktiviteten er 
meint å skulla hjelpa til med 
fi nansieringa av opplæringa 
for kyrkjelydane. Her gir dei 
engelskundervisning for folk i 
Pokhara, og nepaliundervisning 

for utlendingar, m.a. misjonærar 
og helsepersonell som kjem til 
området. For språkopplæringa 
er nok evna til å betala større 
enn den er for små, fattige 
kyrkjelydar. I dag er meir enn 
15 medarbeidarar knytte til 
Bethesda.  

Målet for aktiviteten er å læra 
opp kyrkjeleiarar i krisehandter-
ing og sjelesorg. Det er og mein-
inga å ha eit lag av ekspertar 
innan sjelesorg og psykiatri som 
skal kunna trø til i spesielle situ-
asjonar. Ein stipendiat les i dag 
psykiatri, og eit tilvisningssenter 
med røynde sjelesørgjarar er 
under etablering i Tanzen

Etter mi vurdering er det 
spesielt to ting som gjer dette 
aktuelt. For det første smittar 
ein politisk uavklåra situasjonen 
i mange år over på folket, både 

FRÅ NEPAL: 

Bethesda – språk og sjelesorg
Av Øystein Ådland
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FRÅ NEPAL: 

Bethesda – språk og sjelesorg
Sommarhuset

(Annonse for tolmod)
Av Edvard Hoem

Nå er det tid for å tenke på overvintring.
November er ikkje staden for meiningslaus tvil.
Slepp ikkje lengsel frå deg. La ikkje drøm gå bort.
Med tida skal alt bli betre. Med tida skal alt bli godt.

For ein morgon skal du kanskje vakne i eit sommarhus
langt på andre sida av mørker og glatte fortau.
Du skal vakne til ei reinare luft enn her
og høre barns morgonlatter gjennom lyse rom.

Du skal vakne til ei solblank vik med mange kvite båtar,
til ein søndagsmorgons fl om av lys igjennom opne glas. 

Du skal springe ut på doggvåte, grøne plenar
og så kle deg, i nyvaska sommarfargar, ete frukost
utan smaken av dagen før i din munn.

Med tida skal alt bli betre.
Du tenker bare på dette og blir vissare for kvar dag:
Det er eit sommarhus som ventar på deg der!
Bortanfor alt vondt.
Der ingen har aning om 
anna enn sommar. 

Frå «Som grøne musikantar»  (Noregs Boklag, 1969).

Stoff til julenummer
Neste nummer av bladet er julenummer. Det skal etter planen koma i god tid før høgtida set inn. 
Det er ynskjeleg at det kan innehalda interessant stoff, gjerne knytt til advent og jul. Dette kan 
vera forteljingar, livsminne, dikt og meir. Kan nokon her hjelpa oss? Kan henda nett du har noko 
som det kan vera verdifullt for fl eire å få del i? Ta gjerne kontakt! Frist for stoff til julenummeret 
er seinast  9. november. Forresten: Kvifor er det så få kvinnelege skribentar i Stille Stunder? Kan 
me få gjort noko med det? 
           Helsing red. 

i landsbyane og i kyrkjene. 
Snusk og fusk har så let for å 
trenge inn på alle samfunns-
felt. Skal kyrkjene vera sanne 
kyrkjer må det gjerast opp 
med slikt. Det er trong for 
tilgjeving og forsoning.  For 
det andre er situasjonen etter 
det store jordskjelvet i april  
framleis vanskeleg. Det gjeld 
sjølvsagt dei store materielle 
skadene. Men tap av tusenvis 
av menneskeliv, tap av helse 
og førleik, tap av infrastruk-
tur – dette skaper og mentale 
skader det tek lang tid å bøta. 
Ofte vert kyrkjeleiarar utan 
noko opplæring i å møta slike 
problem sette til å hjelpa og gi 
råd. Det er inn mot alt dette 
Bethesda-senteret vil hjelpa. 
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Der roser  
aldri dør
Av Einar Helde

Til  Guds stad  eg er på vandring,
Jesus bar mi syndebør.
Livsens tre står der i blomstring,
der Guds roser aldri dør.

Kor:
Her dei blømer i sesongen.
Snart dei visnar ned og dør.
Til Guds stad eg er på vandring,
dit der roser aldri dør.

Prøvingar vi her får møte.
Satan freistar slik som før.
Han har inga makt i staden,
der Guds roser aldri dør. 

Nære, kjære er hos Jesus.
Om eg kjem snart, dei no spør,
lovsyng Gud som bana vegen
dit der roser aldri dør.

Gjendikta frå  svensk (2015).
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Er trua vanskeleg for deg?
Nei. Ho er svært enkel. Det er

berre å tru, og så opnar trua seg.
Det kan ikkje verta enklare.

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