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Signa julehelg og eit godt nyt
t år!

Desse mektige fjella er heimehøyrande i Sveits. Dei strekkjer seg heilt opp i 3-4000 m.o.h. Foto: Kari Molde. 
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Ein mann, godt oppe i åra, 
fortalde at han skulle reisa til 
Amerika, - heilt åleine. Han var 
ingen skolert person. Blant anna 
var han heilt blank i engelsk. 
”Du åleine til Amerika, du som 
knapt har vore heimanfrå før? 
Du kjenner då verken språket 
eller geografien!”, kommenterte 
ein kjenning. ”Det gjer ingen 
ting,” svara den gamle, ” eg har 
ein bror som bur der borte. Han 
kjem og møter meg på flyplas-
sen, og han er godt kjend både 
med landet, språket og meir til. 
Han har lagt opp heile opphal-
det for meg, så dette syt eg ikkje 
for.”

Det er ikkje farleg å reisa til 
eit anna land når du har ein nær 
slektning der. Juleevangeliet 
fortel at Guds eigen Son kom 
til oss og vart vår næraste slekt-
ning. Dette er faktisk noko av eit 
gjennomgangstema t.d. i julesal-
mane våre: ”Han sjølv, som er 
Guds eige Ord, Guds eige Ord, 
han kom i kjøt og vart vår bror”, 
eller: ”Fred på jord, fryd på jord! 
Jesusbarnet det er vår bror”, 
eller: ”Og glade med song dei 
helsar sin broder i himmelhall, 
som kom og vart heimsens frel-
sar som barn i ein vesal stall.” 

Ein slektning i Amerika kan 
opna dører for oss. Mange har 
vorte overvelda av mottakinga 
der borte. Men ein slektning 

i himmelen kan opna him-
meldørene for oss. Han gjorde 
det i si tid då han kom og gav 
livet sitt til oss og for oss. Og 
han gjer det i di og mi tid når 
han kjem til den einskilde av oss. 
Då kan me trygt lita på at han 
også skal gjera det når me ein 
dag går ut or tida. Juledagen sitt 
evangelium fortel oss at: ”Ordet 
vart menneske og tok bustad 
mellom oss” (Joh 1,14). Dermed 
kan me alle saman få vera like 
mykje i slekt med Guds Son. Han 
er midt mellom oss!

Det er, som nemnt, dette 
mange av dei kjære julesalmane 
våre så vakkert målar for augo, 
øyro og hjarto våre. Kvar jul 
syng me desse salmane  med 
stor glede og innleving, og me 
likar også å høyra dei framførde 
så ekte og vakkert det berre let 
seg gjera. Men let me innhaldet 
trengja inn i botnen av sjela? Sal-
mane er så sterke og vakre, fulle 
av poetisk kraft og bibelsk ånd at 
dei glitrar og glør. Slepp dei laus 
på hjarta ditt gjennom denne 
julehøgtida! For dei er i stand til 
å gje deg ei ”stille stund” med 
Jesus, ei ”stille stund” du kan 
leva lenge på.

Men det er vel ingen jule-
poet eller juletonekunstnar som 
kan måla seg med evangelisten 
Johannes. Høyr kor Johannes 
syng!: ”Men alle som tok imot 

han, dei gav han rett til å bli 
Guds born, dei som trur på 
namnet hans. Dei er ikkje fødde 
av kjøt og blod, ikkje av men-
neskevilje og ikkje av manns 
vilje, men av Gud. Og vi såg 
hans herlegdom, ein herlegdom 
som den einborne Sonen har frå 
Far sin, full av nåde og sanning”  
(Joh. 1,12-14)

Høyr, slektningen vår frå det 
høge bankar no varmt og varleg 
på tynn hjartehud. Fordi han så 
inderleg ynskjer å syna oss heile 
det fagre landet sitt, både i tida 
og i æva!

Kom vesle barn til meg, til meg,                                                                                                           
eg lengtar etter deg!                                                                                                                            
Kom, du som sorg kan linna,                                                                                                               
stig inn om her er smått,                                                                                                                        
lat meg deg sjå og finna,                                                                                                                           
då får eg det så godt.                                                                                                                                   
Drag meg etter deg!                                                                                                                          
Drag meg etter deg!

Herman Inge Aadland er 
fødd på Stord (1948), bur no i 
Fitjar, der han var sokneprest 
frå 1983 til 2005. Dei første 7 
tenesteåra var han sokneprest 
i Jostedal i Indre Sogn. Han har 
også arbeidd 3 ½ år som sjø-
mannsprest på Lanzarote og 4 år 
som prostiprest i Sunnhordland /
sokneprest i Sveio. 

Tid for ei ”stille stund”  
med juleevangeliet

Av Herman Inge Aadland
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Med sveitsiske fjell på framsida 
har du no fått julenummeret av 
Stille Stunder i hende. «Eg lyfter 
augo mine til fjella», så seier salm-
isten. «Mi hjelp kjem frå Herren», 
legg han til. Julebodskapen fortel 
oss om han som steig ned, kom  
og vart slektningen vår!  (sjå i jule-
andakten her på side 2).   

Det er ei glede, i endå eit jule-
nummer, å kunna ynskja mange 
nye velkomne som tingarar av 
bladet vårt.  Nøyaktig kor mange 
nye og samla tingartal får me 
heller koma attende til. Det er 
interessant at eit så «traust» blad 
i våre dagar kan oppleva så sterk 
vekst som me dei siste åra har 
hatt. Dette er særs oppmuntrande. 
Me er mykje takksame for alle nye 
–  og alle «gamle». 

Det har i 2013 vore markert 
nokre 200-års-jubileum.  Minnet 
om Ivar Aasen har på ein særleg 
måte fylgt oss gjennom året.  Elles 
kan nemnast Camilla Collett (jfr. 
i nr. 4), Søren Kierkegaard. Så er 
det også 200 år sidan Jørgen Moe 

vart fødd, eit 200-årsminne som 
har vore helst lite framme. Dette 
vil me her i bladet gjera noko 
med.  Sjå artikkel  på midtsidene, 
og med framhald i neste nummer! 
Framhald vert det også frå artik-
kelen som her kjem på dei neste 
sidene, set julebodskapen inn i  eit 
teologihistorisk perspektiv, noko 
til lærdom. Me har elles Anders 
Hovden denne gongen med oss, 
sameleis Vangsgutane! Og elles 
litt ymist. 

Ser me fram mot 2014, er det 
framfor alt grunnlovsjubileet som 
vil koma til å stå i fokus. Karsten 
Alnæs har alt skrive ei grundig 
bok om dette eventyrlege året, 
som det var:  1814. Vonleg vil me 
også her i bladet vera i stand til å 
skriva noko kring dette jubileet og 
emnet. Det kan vera i stort eller 
smått, gjerne med tankar som kan 
leia oss frå soge til samtid. Er det 
nokon mellom lesarane våre som 
kan kjenna seg kalla?   

Men ikkje å gløyma: 2014 er 
jubileumsår også for  Stille Stunder:  

125 år. Tenk at dette bladet har 
hatt ei samanhengande drift heilt 
frå 1889 og fram til no! Det har 
til tider vore nett så vidt at båten 
bar. Så vart det likevel ei råd. At 
dette bladet framleis finst, har nok 
overraska ein del – som trudde 
det var lagt ned for lenge sidan. 
Men nei då… Så er det ei ære  
å få vera med og halda eit slikt 
blad gåande. Soga og dei lange 
linene vil me ha med oss, ikkje 
minst i eit jubileumsår. Samstundes 
så ser me framover, vonar og trur 
at bladet framleis skal kunna ha 
sin «misjon». Red. ser fram til 
etter kvart å få inn eit noko større 
stofftilfang, og frå fleire skriben-
tar. Eg er viss om at det mellom  
lesarane våre er mange både 
kunnige og skriveføre. Ta gjerne 
kontakt, skriv og send oss noko du 
har, som kan koma fleire til nytte 
og glede!  

Og med desse orda: Ha ei 
signa  julehelg og eit godt nytt år!

Jul – og jubileumsår 2014
Av Ivar Molde

Stille Stunder
kjem ut 6 gonger i året.
Bladet kan tingast hjå
Stille Stunder,
ved Rolf-Atle Rolfsnes, 
Bakken 2, 5419 Fitjar. 
Tlf.: 915 13 024.
E-post: rolfatle.rolfsnes@ 
haugnett.no

Bladet kostar kr 150,- pr år
Postgiro 7877 05 64653

Bladstyret: Adjunkt Knut O. Dale, formann
 Lærar Borghild Melve, Prest/
 statsstip Nils-Aksel Mjøs, Sokne- 
 prest Ådne Skiftun. Kyrkjeverje 
 Ingvard Teigland
Redaktør: Sokneprest Ivar Molde, 5704 Voss
 Tlf.: 56 51 23 25 / 993 53 145
 E-post: ivarmolde@hotmail.com
Forretningsførar: Rolf-Atle Rolfsnes
Utgjevar: Foreininga Stille Stunder
Trykk: Sunnhordland, Stord.



Stille Stunder - oktober 2013

4

Litt om julebodskapen sin plass i trusvedkjenningane
I denne artikkelen kan me få eit 
djupare innsyn i julebodskapen, 
sett ut frå teologihistoria. Forf. 
har vore prest i Ryfylke, på 
Voss, i Kr.sand og Stavanger, er 
no pensjonert. Art. vil gå over to 
nummer av bladet.     – red. 

Jula er ei sein kristen høgtid, 
først ålment høgtida på 400-
talet. Fylgjande spørsmål kan 
då melde seg: Var det som står 
sentralt i vår julefeiring, barnet 
i krubba, barnet som er både 
Gud og menneske, var det uves-
entleg i den første tida av kyrkja 
si soge?

Når vi freistar å trengje inn 
i det som lever i skrift og tale,  
i diskusjonar og teologisk arbeid 
og avklåring, så har vel ingen 
kyrkjeleg epoke arbeidt meir 
med innhaldet i englebodskapen 
julenatt enn nett desse 400 første 
åra av kyrkjehistoria. Spørsmål 
og åtak dukkar opp frå ulikt 
hald, og med ulike innfallsvin-
klar, og tvingar kyrkja til å samle 
seg om svar som så blir utforma 
i forpliktande trusvedkjenningar, 
og ligg som eit solid fundament 
under alt kyrkjeleg arbeid.

Samanstillinga av Jesus som 
Guds einborne Son og Maria sin 
son har funne sin trygge plass i 
kyrkja si tru. Men formulering- 
ane var langt frå sjølvsagde.

På ulike måtar trengde tanke 
og fornuft seg inn på trua si 
mark for å omforme og omtolke 
det som var fornuftsstridig, 

men som har eit tydeleg feste  
i bibeltekstane og den aposto-
liske forkynninga. Situasjonen 
krev forsvarsverk og vern av den 
sanne trua!

Lat oss sitere biskop Bjarne 
Skard, ein fin kjennar av old-
kyrkja, som i boka Inkarnasjonen 
skriv: 
Et militært bilde melder seg 
usøkt: Først ser en et lite cita-
dell, et kjerneanlegg (Aposto-
likum), så en videre utbygging 
etter situasjonens krav (Nike-
num), så til slutt et helt befest-
ningssystem med fortifikasjoner 
ut gjennom hele forterrenget 
(Athanasianum).

Striden må kjempast til to 
sider: Det er dei, lat oss seie til  
høgre, som legg så stor vekt på 
Jesu guddomsside, at hans men-
neskevesen nesten vert utsjalta. 
På motsett side finn vi ein Jesus 
som er dregen heilt inn i det 
skapte, og med det løyst frå ein-
skapen med Faderen.

I bakgrunnen tonar julebod-
skapen, ikkje minst i Johanne-
sevangeliet si form: Ordet vart 
menneske og kom og budde hjå 
oss, verbum caro factum est som 
det heiter i latinsk språkdrakt. 
Nett dei orda lyder for oss både 
i ord og tonar no i julehøgtida.

Vi skal i det fylgjande formi-
dle nokre små glimt frå teologi-
historia med utgangspunkt i dei 
to eldste trusvedkjenningane, 
den apostoliske som er med 
ved kvar gudsteneste, og den 

nikenske som vi kan nytte ved 
serskilde høve, og ikkje minst i 
dei kyrkjelege høgtidene.

Jesu guddomsside  
og doketismen
Apostolikum plasserer Jesus med 
fylgjande kjende formuleringar:

Eg trur på Jesus Kristus, Guds 
einborne Son, vår Herre, som 
vart avla ved den heilage Ande, 
fødd av Maria møy.

Apostolikum har røter som 
nesten går tilbake til aposteltida. 
Nemningane Jesus og Kristus er 
knytte saman. Vi finn ingen teikn 
på at den Jesus som evangelia 
fortel om, og som læresveinane 
fylgde, er ein annan enn den 
Kristus som dei møtte att etter 
oppstoda, og som vart forkynt 
til tru og etterfylging i dei kristne 
kyrkjelydane.

For tanken har spørsmåla 
kring Jesu person vore ut- 
fordrande, med mang ein freist-
nad på å tilretteleggje overlever-
ingane på ein ny måte.  Vi må 
arbeide oss tilbake, seiest det, 
trengje gjennom ulike lag og 
«overmålingar» som kyrkja har 
lagt oppå det opphavelege bile-
tet av Jesus, ja, kome attende til 
den historiske Jesu og hans enkle 
Gud Fader-religion.

Men vi finn ikkje noko i bibel- 
tekstane og dei første overlever-
ingane av vedkjenningskarakter 
som gjev grunnlag for å spore 
slike steg i overleveringshistoria. 
Jesus er samstundes Kristus, 

Guds einborne Son - fødd av Maria møy
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Litt om julebodskapen sin plass i trusvedkjenningane Av Kjell Farestveit

menneskeson, og Guds Son i 
einskap.

Vidare er omgrepet einboren  
eit av lykjelorda i vedkjenninga 
til Jesus. Nemninga møter oss i 
Johannesevangeliet fleire stader, 
både i det vi kan kalle juleevan-
geliet hjå Johannes, Joh 1,14 og 
i den sokalla vesle Bibelen, Joh 
3,16.

Mellom verda sine millionar 
menneske er han den einaste 
som samstundes er Gud og 
speglar att Guds  vesen. Frå Jesu 
jordeliv vert lina trekt attende til 
eit tilvære før han kom til oss og 
vart ikledd kjøt og blod. Ei lod-
drett og ei vassrett line møtest 
der i Maria sitt morsliv slik at 
det som vart født, skal kallast 
Guds Son. Trusvedkjenninga 
formulerer denne sida ved Jesu 
person slik: avla ved den heilage 
Ande, fødd av Maria møy.

Er samstundes Guds Son og 
Maria sin Son
Trua ser og seier: Jesus er Guds 
Son og samstundes Maria sin 
son! Begge deler er han fullt ut, 
og einskapen mellom det gud-
domelege og det menneskelege 
i Jesu person er umissande for 
eit sant og frelsande evange-
lium.  Då kan han vere den store 
brubyggjaren mellom  men-
neskesleka, som er i det vonde 
sitt grep, og Guds rike.

Men nett denne samanstill-
inga av det guddomelege og det 
menneskelege kjennest utoleleg 

for mennesketanken, og åtaka 
kom frå to sider.

Fornufta vil setje alt i sys-
tem og seier: Er Jesus Gud, så 
la han vere Gud! Banda til det 
jordiske må løysast, og omgrepa 
omtolkast. Dei første meir 
systematiske åtaka set inn frå 
dei som vil verne om Jesu gud-
dom. Vi kunne tru at å tenkje 
seg Jesus som guddomeleg ville 
vere tankemessig vanskeleg, 
men slik var det ikkje. Boka Da 
Vinci-koden gjer eit nummer av 
at kyrkja var redd for å avsløre 
Jesu menneskelege opphav, 
men sanninga er det motsette. 
Det guddomelege har ein ikkje 
vanskar med. Tvert om, det 
guddomelege må haldast reint, 
og klårt avgrensa frå materien, 
frå kjøt og blod.

I mange krinsar såg ein det 
skapte som mindreverdig, som 
noko som høyrer til i utkanten 
av det som strålar ut frå dei him-
melske høgder, frå lyset sitt rike. 
Læresveinen Johannes måtte 
sjølv føre kampen i den greske 
verda. Høyr kva han seier i sitt 
første brev:  

På det kjenner de Guds Ande: 
Kvar ånd som sannar at Jesus 
Kristus er komen i kjøt og blod, 
er av Gud ( 1. Joh 4,2)

 Ikkje Guds Son, men Maria 
sin son var støytesteinen.

Vi finn sjølvsagt åtak også 
frå den andre sida, frå dei som 
vil dra Jesus ned frå høgdene. 
Guddomen må haldast rein, og 

ingen må plasserast ved sida 
av Han. Hovudklagemålet frå 
jødane i Jesu samtid var sjølv-
vitnemålet om å vere Guds Son. 
Så finn vi ulike freistnader på  
å tilretteleggje tankar om Jesus 
ut frå at han hadde eit jordisk 
opphav. Han er Maria sin son, 
men utvald og opphøgd av Gud 
og sett inn i ei frelsaroppgåve, 
ein utvald reiskap i den allmek-
tige si hand.

Den rasjonelle, fornuftige 
tankegangen seier at vi må velje 
eitt av to svar: Enten må Jesus 
Kristus skjønast ovanfrå som 
ei himmelsk openberring, eller 
nedanfrå som ein jordisk helt.

Framhald neste nummer...

Den full- 
komne tida

Han gav oss dette lovnadsord: 
Gud er vår Far, eg er din bror.

Vår redde sjel kan finne fred.
Guds rike kom til jorda ned.

I fall du sannar synda di,
kan sonen gjere sjela fri. 

Slik kom han i den rette tid.
Guds himmelgåve kan bli mi. 

Arne Grimstad
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Jørgen Moe – eit 200-årsminne

Det er ei glede for red. å få pre-
sentera ein innhaldsrik artikkel 
om Jørgen Moe, folkeminne-
granskar, diktar og prest/biskop. 
Forf. er pensjonert lektor frå 
Voss Gymnas. Artikkelen vil gå 
over to nummer av bladet.   
   -  red.

Bakgrunn og oppvekst
Jørgen Engebretsen Moe vart 
fødd 22. april 1813 på garden 
Mo  i Hole på Ringerike. Han var 
nummer 4 av 8 sysken, 6 jenter 
og 2 gutar. Jørgen var eldst av 
gutane og såleis odelsgut, men 
det vart broren Ole, 6 år yngre, 
som etterkvart tok over garden. 
Foreldra forsto at Jørgen hadde 
serskilte givnader og faren 
meinte at han burde gå den 
akademiske vegen. Under ein 
bispevisitas i Hole i 1823, då Jør-
gen var 10 år gamal,svarte han 
så godt for seg at biskopen vart 
merksam på han, og foreldra 
måtte sjå til at den guten med 
tida vart ”skoleholder” (noko 
han også vart …).

Mo-garden der Jørgen vaks 
opp var ein stor og velhalden 
gard, med 6 – 7 husmenn som 
høyrde til. Med desse, og i tillegg 
tenarar og leigefolk, kunne det 
vera 40 – 50 menneske i arbeid  
i onnetida. Faren, Engebret Moe, 
var ein av bygda sine gjevaste 
menn, som alle akta og såg opp 
til. Han var eit samfunnsengas-
jert menneske, ein ”bondearis-

tokrat”, med eit sosialt samvit 
for dei vanskelegstilte, som han 
gjorde mykje godt for, både på 
garden og i bygda.  I familien sin 
var han vel eigentleg både frykta 
og elska, for han var streng og 
taus, men samstundes både 
kjærleg og god, og ein alvorleg 
kristen. Kvar sundag sat han for 
bordenden  og heldt andakt for 
både huslyden og tenarstaben, 
og då var det stilt og høgtidssamt 
i stova.

Engebret Moe var dessutan 
aktiv politisk, både som ordførar 
i Hole og som stortingsmann  
i fleire periodar for Buskerud.

Jørgen hadde ein god og 
sorglaus barndom på Ringerike. 
Seinare prisa han barneåra og 
vende stadig attende til denne 
tida: Ho var for han ”para-
disperioden i menneskelivet, 
rosenvåren, himmellandet, den 
ljose leiken”.  Etter at han var 
flytta frå heimen for å bli student  
i Christiania – og også seinare 
– drog han ofte heimover, for 
å søke trøyst i tunge stunder 
og for å finna ro og inspirasjon. 
Mange av eventyra han samla, 
fekk han frå eventyrforteljarar 
på Ringerike. Heimtraktene 
hans som han var så glad i og 
barndomsopplevingar derifrå 
har også gjeve inntrykk og 
inspirasjon til dikt og forteljingar 
han sjølv skreiv. Det var ikkje for 
ingenting at han i studietida si 
fekk tilnamnet Jørgen Ringerike.

Møtet med Asbjørnsen
Namneparet Asbjørnsen og 
Moe har vorte synonymt med 
norske folkeeventyr. Peter Chr. 
Asbjørnsen var bygut frå hov-
udstaden Christiania og Jørgen 
Moe bondegut frå idylliske 
Ringerike. Dei to var nokså ulike 
på mange måtar. Likevel fann 
dei kvarandre fort og forma eit 
livslangt venskap alt frå unge 
år. Dei møttest fyrste gongen 
i 1826, då Jørgen var 13 og 
Peter 14 år gamle, på Norder-
hov gamle prestegard. Dit vart 
dei begge sende for å gå på eit 
3-årig artiumsførebuande kurs 
under leiing av res.kap. Chris-
topher Støren. Det var i denne 
tida Jørgen, som 15-åring, 
saman med Peter skar seg  
i fingeren for å blanda blod med 
kameraten sin, eit symbol på 
evig venskap. Dette venskapet 
skulle visa seg å halda livet ut, 
sjølv om kontakten i periodar 
vart mindre nær og intens, 
serleg etter at Moe gjekk over  
i presteteneste  i 1853 og overlet 
det meste av det vidare arbeidet 
med eventyra til Asbjørnsen.  
Men det seier kanhende litt om 
kvaliteten i dette venskapet at 
eldste sonen til Jørgen Moe, 
den kjende folkeminnegran-
skaren Moltke Moe, førte dette 
venskapet vidare etter faren sin 
død i 1882. Moltke vart som 
ein son for Asbjørnsen, som 
sjølv var barnlaus. Dei siste 

Av Bjørn Fareth
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åra Asbjørnsen levde, besøkte 
Moltke han kvar einaste dag, 
og då Asbjørnsen døyr 6.januar 
1885 er det Moltke Moe som er 
saman med han dei siste timane 
av livet hans og seinare skriv 
: ”Litt over 6 om  morgenen 
lukkede jeg hans øine. Det var 
en bevæget stund.”

Eventyrsamlaren
Jørgen Moe fekk sin examen 
artium i 1830, og året etter vart 
han student i Christiania. Faren 
hadde tenkt han skulle studera 
jus, men Jørgen valde teologien. 
Det var nok ikkje på grunn av 
eit serskilt kall til å bli prest, men 
heller fordi det gav han større 
fridom i studietida, mellom anna 
til å driva med eventyr og dik-
ting. Etter at han hadde fullført 
sin teologiske embetseksamen 
(med haud) i 1839, tok det 
faktisk 13 år før han tok den 
praktisk-teologiske prøva som 
kvalifiserte han til presteordinas-
jon.

1836 er eit viktig år for Jør-
gen Moe. Han hadde no gradvis 
friskna til etter ein lengre sjuk-
domsperiode prega av melankoli 
og depresjon, delvis framkalla 
av ulukkeleg kjærleik og ei mis-
lukka forloving. Om hausten les 
han fortalen til Brødrene Grimm 
si eventyrsamling ”Kinder- und 
Hausmärchen” og blir ”omv-
endt”. Det var nesten som ei 
religiøs omvending. Også Asb-
jørnsen hadde lese dette stoffet, 
som sirkulerte mellom vener  
i miljøet deira, men det var Moe 
som fekk den sterkaste ”aha-

opplevinga” av dei to.
Vi er no i seinromantikken si 

tid, for Noreg ei tid for nasjonal 
og politisk oppvakning og nas-
jonsbygging på mange område, 
ikkje minst kulturelt gjennom 
musikk, litteratur og målarkunst. 
Brødrene Grimm sin ideologi, slik 
han kom til uttrykk i ”Fortalen” 
var midt i blinken for Moe sin 
draum om ein nasjonal roman-
tisk ”gullalder”.

Den norske «folkesjela»?
For Grimm er eventyra ei over-
levering frå menneskeætta sin 
lukkelege barndom. Gjennom 
folkeeventyra, fortalde frå slekt 
til slekt, hadde den eldste ger-
manske mytologien overlevd 
nesten uendra. Som i mytene 
er heile naturen levande i even-
tyra.  Moe var  på jakt etter den  
norske ”folkesjela”, den opti-
male nasjonale utrtykksforma 
slik ho openberra seg i vår eiga 
folkelege dikting. I denne dik-
tinga låg det ei verd av venleik, 
naturkjensle og livshaldning 
som heva diktinga til folkepoesi. 
Denne var kjenneteikna ved 
barnleg einfald, ei panteistisk 
naturoppleving og ein ideal 
lengt.

Som ein  ”nyfrelst” idealist 
starta Moe våren 1837, saman 
med Asbjørnsen, to unge menn 
midt i 20-åra, arbeidet med å 
samla inn eventyr med tanke 
på å gje ut ei eventyrsamling 
i lag. På innsamlingsturane 
reiste dei nokre gonger i lag, 
men oftast kvar for seg, for slik 
å kunne nå eit større område.  

Dei fleste eventyra stammar frå 
austlandsbygdene, og for Moe 
sin del med særleg mange frå 
Ringerikstraktene. Men han vitja 
også Hardanger , Sogn og Voss.  
I 1846 kom han til Ullensvang 
og frå Anne Ivarsdotter Opedal 
(”Blind-Anna”) fekk han med 
seg versjonar av forteljingane 
Kari Trestakk, Askeladden og dei 
gode hjelparane og Soria Moria 
Slott. På Voss fekk han m.a. 
eventyret Gale-Mattis, namn på 
forteljar er ukjent. Slik skulle det 
også vera, eventyrforteljarane 
er ikkje namngjevne kunstnarar. 
Dei er bodberarar  for folket.

Eventyra til Asbjørnsen og 
Moe kom fyrst ut heftevis i tida 
1841 – 44.  I 1852 kom den  
meir vitskapleg prega 2.utgåva i 
2 bind, med faglege kommenta-
rar ved Jørgen Moe.  Asbjørnsen 
er den som har samla flest even-
tyr – han heldt på med innsam-
lingsarbeidet mykje lenger enn 
Moe, som slutta med dette då 
han gjekk inn i presteteneste 
i 1853. I sin aktive periode på 
om lag 15 år som eventyrsam-
lar, rakk han å samla og skriva 
opp  ca. 200 eventyr, rett nok av 
blanda kvalitet. Som døme på 
meir kjende eventyr som Moe 
skreiv opp, kan nemnast Aske-
ladden som kappåt med trollet, 
Gudbrand i Lia og Per, Pål og 
Espen Askeladd.

Framhald neste nummer...
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Farleg

Fa`li! - seier Minsten og ser 
på mormor med sitt blå havb-
likk.  Fal`li mann tek hesten! Den 
vesle munnen dirrar litt, medan 
den glatte panna prøver å få til 
ei rynke. Me les i Astrid Lindgren 
si bok om Mio, det vil seia at me 
ser på teikningane av dei mask-
erte speidarane til riddar Kato 
som fangar Miramis, den kvi-
taste og vakraste hesten i verda. 

Han har ikkje levd meir enn 
tre somrar, den unge mannen 
som dagleg sankar nye ord i sitt 
rommelege hjernekammer. Me 
er imponerte, ikkje berre over 
han, men over alle tre-åringar 
som trass i bleiebukse og smokk 
er i stand til å tileigna seg all 
verdas språk. Det hender rett 
nok at han bløffar og ligg litt  
i forkant når omgrepa vert for 
vanskelege, men denne gongen 
er det annleis. Denne gongen 
har han nemleg oppdaga mein-
inga i ordet. Kva ordet FARLEG 
verkeleg tyder, nemleg å verta 
bunden og fanga av fem and-
letslause speidarar, medan Jum-
Jum og Mio sit samankropne  
i hola som to skjelvande hare- 
ungar. 

Mormor prøver å bla over til 
dei kvite fuglane i rosenhagen, 
men Minsten vil attende til dei 
skumle maskemennene, endå 
han nesten ikkje torer lata lyset 
frå augo sine falla over dei. Den 
mjuke munnen er streng som et 
fuglebrett, medan han daskar 

suttefingeren over dei slemme 
som øydelegg for dei snille. Fyrst 
då mormor lokkar med knap-
peeska, er han viljug til å forlata 
det farlege for å sortera perler og 
diamantar på det grøne brettet. 
For enno veit han ikkje at ordet 
FARLEG er endå farlegare enn 
i boka om Mio. Enno veit han 
ikkje om angsten sine mange 
andlet eller om sverda som lyner 
i Landet Utanfor. 

Minsten trur at jorda er ein 
leikehage der snille armar lyfter 
han opp når han dett. Når han 
er svolten, ligg maten på eit fat, 
det  er mjølk i koppen og bamse 
i senga og eit ledig fang når han 
græt. Ingenting i hagen hans er 
verkeleg farleg, korkje dagen 
eller natta, for nokon vil vera der 
og blåsa på det som gjer vondt. 
Han veit ikkje om brørne og sys-
trene i Landet Utanfor, ikkje om 
tre som visnar og øydemark som 
veks og at nokon slår kvarandre 

i hel der ute. 
Berre ei kort stund sneik ein 

skugge seg inn i hagen hans, i 
det boka opna seg for riddar 
Katos auga, det vonde auga som 
lyser dag og natt og natt og dag 
frå den høge borga i utanforlan-
det. Me som har levd litt, veit at 
det finst slike stader. Me veit at 
det finst plassar i verda der lyset 
renn ut. Det finst hengjemyrar 
og snublesteinar, renkespel og 
våpen som blinkar. Men det 
finst også andre. Hjelparar og 
vegvisarar, snille hender og gode 
hjarto, slik som i eventyrbøkene. 
I eventyret knuser sverdsmeden 
steinen i riddar Katos hjarta, 
slik at dei forheksa finn att seg 
sjølve. I det gode landet sigrar 
lyset og gleda, medan prins Mio 
rid syngjande gjennom sylvsko-
gen for å møta sin far, kongen. 
For ordet «farleg» er borte og 
finst ikkje lenger!

Av Gunvor A. Nygaard
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Mykje lys og mykje varme

Overskrifta gjev uttrykk for 
sterke ynskje hos folk. Ynskje 
for eigen del, og for med-
menneske. No er haust- og 
vintermørkret her. For mange 
er det ei «mørketid» i dobbel 
tyding. Då vert det som Åge 
syng: «Mange tårer, tunge 
stunder er eg redd for at det 
blir». Trass i gode ynskje lyt 
ein sjå sanninga i augo:  Livet 
er ikkje berre enkelt. Då kjem 
det for meg ei strofe som Sig-
vart Dagsland syng: «Kan me 
gjer noke med det?»

Alle har nedlagt i seg noko 
godt og noko gale. Dersom 
me tek i bruk dei beste sidene 
våre, som Skaparen har gjeve 
oss, så vil me sjå at det gode 
veks! Ein vert glad sjølv av å 
gjera vel. Berre ei lita beine 
kan få fram ein glimt av lys 
både hos den som gjev og 
den som tek imot. Dessutan 
kan det vera «smittsamt». 
Fleire kan bruka tankane og 
augo for å fi nna ut kva dei 
kan gjera for andre, i staden 
for at tankane krinsar om kva 
dei ventar av andre. Man lat 
det ikkje bli slik at nokre av 
oss skal ofra seg for andre 
heile tida, medan andre berre 
skal nyta godt av det. Det må 
bli ein balanse….

Lat oss søkja inn til han 
som er ljoset for verda. Der 
kan me henta ny kveik og 
nye krefter når kald-gufsen 

frå dei vonde kreftene slær 
imot oss. For det lyt me 
rekna med. Me kan berre 
opna avisene eller slå på 
Dagsrevyen, så grin det mot 
oss kor mykje vondt dert fi nst 
i verda. Somme tider kan me 
få det slengt i fjeset av men-
neske me møter også. Kan 
hende kjem det som reaksjon 
på noko som var godt meint 
frå vår side. Det kjennest sårt 
og urettferdig. Men slikt kan 
me ikkje sikra oss imot. 

Verst er det når me opp-
dagar at me har vore tan-
kelause og såra andre utan 
å kjenna til deira «ømme 
punkt». Då treng me enno 
meir å søkja inn til Frelsaren, 
for at han kan reinsa bort det 
som var gale, og gje nytt mot 
og nytt lys over dagane våre. 
Minner om salmen på nr. 
871 i salmeboka (ikkje den 
heilt nye, red. mrk.):

La oss vandre i lyset liksom 
Han er lys…
La oss elske kvarandre 
liksom Han har elska oss…
La oss tilgi kvarandre liksom 
Han har tilgitt oss…
La oss be for kvarandre 
liksom Jesus ber for oss… 

Av Oddlaug Molland

over hyrdeeng julekvelds natt.

Og englane syng om den gleda, at

du føddest vår dyraste skatt.

Kom lat oss til Betlehem ganga, 

fylgja ljoset frå stjerna so klår.

Der fi nn me deg Jesus vår broder,

som kviler i ringaste kår.

Me har ikkje glitrande skattar,

me har ikkje gåver med, 

men som hyrdane kjem me i undring, 

og kneler ved krybba di ned.

Kom lat oss med englane syngja, 

i jublande lovsong og pris.

For himmelens konge i stallen,

som kom ifrå Guds paradis. 

Lat julenattsongen no tona, 

om frelsa og fred på vår jord. 

Kom inn i vår hjartekrybbe,

kjær Jesus, Guds son og vår bror. 

Sjå ljoset frå 
Himmelen strålar,

Einar Magne Straume, desember 2009
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Vangsgutane i bokform
Av Eirik Helleve

Vangsgutane er ein av dei fi re 
store nynorske teikneseriane. No 
kjem dei fyrste jolehefta ut på ny, 
med stive permar.

Vangsgutane var eit tingings-
verk frå Hans Aarnes, redaktør 
i Nynorsk Vekeblad. Det bladet 
kom ut frå 1934, i eit samarbeid 
med Illustrert Familieblad. I april 
1940 stoppa dette samarbeidet, 
og etter ein pause på eit halvt år 
kom Nynorsk Vekeblad igjen ut frå 
oktober 1940. No hadde bladet sin 
eigen teikneserie, Vangsgutane, 
og denne serien skulle få eit langt 
lengre liv enn Nynorsk Vekeblad, 
som gjekk inn i 1954.

Vangsgutane var altså eit 
tingingsverk frå redaktøren av 
Nynorsk Vekeblad, Hans Aarnes. 
Han ville ha ein serie som var ei 
motvekt mot amerikanske seriar, 
fyrst og fremst Knoll og Tott. Nor-
ske ungar hadde langt betre av 
å lesa seriar om skikkelege gutar, 
meinte han, og bad forfattaren 
Leif Halse skriva manus til ein slik 
serie. Den meisterlege teiknaren 
Jens R. Nilssen, som alt teikna 
Smørbukk, og som seinare òg 
teikna Tuss og Troll, fekk jobben 
med å teikna serien.

Handlinga er lagt til ei bygd på 
Nordmøre. Dei to brørne Steinar 
og Kåre Vangen misser far sin 
tidleg i serien, og må driva garden 
saman med mor si. Dei står så 
langt frå Knoll og Tott som det er 
råd å koma – dei er arbeidssame, 
ærlege og skulefl inke, og har 
alltid tid og lyst til å hjelpa alt og 

alle. Motstykket deira er Larris 
Skjorhagen, som er Knoll og Tott 
i éin person. 

Larris veks opp med ein val-
deleg og småkriminell far, og som 
vert låtteleggjort av både born og 
vaksne. Skildringa av Larris ville 
fått langt større kritikk i dag; han 
vert så hersa med at ungar i dag 
tykkjer synd på han når dei les 
serien. Korleis det var for sytti år 
sidan veit eg ikkje, men eg vonar 
dei reagerte på same viset – Lar-
ris er eit av dei ufi naste portretta i 
norske teikneseriar. 

Kåre og Steinar vert skildra på 
ein langt betre måte. Rett nok er 
dei i overkant prektige, som til 
dømes då Steinar, etter å ha hive 
Larris ut av klasserommet ein gong 
han fann på fantestrekar, seier til 
dei andre at dei er på skulen for å 

læra å lesa og skriva og rekna. Alle 
er samde i det, læraren tek han i 
handa og seier at han er ein slik 
gut landet treng: «Gje vi hadde 
mange slike som deg!»

Serien fylte ei side i kvart num-
mer av Nynorsk Vekeblad. Serien 
var godt komponert, spaninga 
bygde seg opp på kvar side, og 
kvar episode av serien slutta gjerne 
når det var på det mest spanande. 

Frå 1941 vart stripene frå 
serien gitt ut som jolehefte. Det 
kom nye hefte kvart år fram til 
1983, året før Halse døydde. I åra 
etter har Fonna Forlag gjeve ut 
opptrykk av gamle hefte kvar jol, 
men i år har dei drege i gang eit 
prisverdig tiltak: Dei 16 hefta med 
Jens R. Nilssen vert samla i bøker 
med stive permar, og i år kjem den 
fyrste av desse bøkene. Bøkene 

Bind 1 
Årgangene 1940, 1941 og 1942

Leif Halse og Jens R. Nilssen

V
angsgutane bind 1 1940-1942
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Anders Hovden om Ivar Aasen 
«i kvardagslaget»

I 1879 (då berre 19 år gamal, 
red. mrk.) låg eg hardt sjuk av 
vant og vondliding, kjende meg 
gøymd og gløymd som døyande 
fugl i urdi. Eg hadde ingen eg 
varde til, og ynskte helst eg snart 
måtte få sleppa.

Ein annan heimbygding 
budde vegg i vegg med meg; 
eg hadde eit vedtre i sengi. Det 
var avtalen at so sant eg trudde 
det var livsfåre, skulde eg banka i 
veggen inn til han. Det var Bernt 
Støylen. 

Men so ein dag kjem der tvo 
mann inn til meg, ein stor og ein 
liten. Det var tingmannen Mau-
rits Aarfl ot og Ivar Aasen. Det var 
berre ein einaste krakk, og difor 
stod dei båe. Og dermed tok dei 
til å stridast um kven som skal 
hjelpa meg med pengar. –

Det er noko høgtidsamt ved 
den som ligg soleis fårleg sjuk. 
Eg låg då inni denne høgtid og 
blanda meg ikkje i deira strid; men 
eg kom til å tenkja: «Enn um dei 
kom på å hjelpa meg båe tvo». 
Aarfl ot gav seg snart, for han 
var rik og barnlaus. Men Aasen 
fl idde vertinna 50 kr.: «Stell vel 
med denne guten. Det som meir 
måtte trengjast, skal eg reida ut». 

Eg snudde meg åt veggen 
og gret. Eg vart gjennomverma 
av dette rike hjartelaget, som 
bøygde seg over meg – der var 
då nokon som tenkte på meg, eg 
var ikkje reint burtkasta.  Frå den 
stund stod det til liv med meg. Eg 
hev aldri vore i tvil – det var denne 
samhugen som berga meg. Gleda 
hev jamt vore mi beste helsebot.

Heretter vanka eg endå trot-
tugare hjå Aasen. Aldri bad eg um 
hjelp; men sjølvbeden måta han 
til å gje meg 20 kr. kvar månad.

«Korleis stend det til med deg 
med pengar»? Alltid same svaret: 
«Eg hev ikkje noko pengar». 

Og då tok denne reikingi hans 
til over golvet – kor eg ser det for 
meg enno! 

Han drog seg seint og smått 
burt til pengeskuffa. Tofl one var 
for store og lekta, hosehælane 
var orslitne, so nakne hælen 
blenkte gjennom – å de norske 
gjentor, aldri skal eg tilgje dykk 
desse ubøtte hosehælane hans 
Ivar Aasen! Han kom att og 
fl idde meg 20 kr. Dette heldt han 
fram med, til eg var ferdig med 
skulane. 

Ved studentprøva hadde eg 
greidt meg dårleg i eit fag, eg 

miste modet, vilde dra årane inn 
og lata båten reka av. Då han 
fretter det, leitar han etter meg 
i tvo dagar. Då han fi nn meg, 
segjer eg: «Nei, no vil eg ingi 
meir hjelp ha! Det er ingen mun i 
å hjelpa meg»!

Han gjer seg overlag lystig: 
«Berre seg som kjerringi: Eg spyt-
tar i nevane som tek til att på ein 
ny frisk».  Hermed legg han ein 
femtikronesetel på bordet, og uti 
gangen stikk han endå ein tik-
ronsetel burti handi mi: «Du tur-
vte kan hende klæde»? Eg vart so 
varm og glad, eg fekk arbeidsmo-
det att. Eg greidde eksamen. 

Same dagen fær eg meg 
duskehuva og stemner beint upp 
til Aasen. Klokka er seks, og eg 
møter han utanfor porten hans.  
Han spurde korleis det stod til. 
Men då han fekk sjå hovedusken, 
tøygde han kipen handi upp og 
strauk over han.

«Jau, no er du vel glad»! 
Dette var i 1881. 

Frå Anders Hovden: «Ivar 
Aasen i kvardagslaget», 1913/
Samlaget 1996. 

har ståande format, slik at seriane 
no har same form som i Nynorsk 
Vekeblad. I det fyrste bandet er det 
òg godt med bakgrunnsstoff; Nils 
Nordberg skriv om korleis han vart 
glad i serien, medan Roald Wakt-

skjold skriv om Nynorsk Vekeblad 
og dei som skapte serien. 

Det er ei fi n bok, der dei tre 
fyrste jolehefta er samla. Det er ei 
bok som bør høva for dei fl este, 
anten det er nye lesarar som vil 

gjera seg kjende med ein av dei 
store norske teikneseriane, eller 
det er gamle lesarar som vil ta ei 
nostalgisk reise tilbake til ein serie 
dei las som unge. 
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Jol
Av Aslaug Låstad Lygre

Vintermørke, langt til våren,
ljos i lampar, eld på åren.
Under stjerna lette dryss

snertar oss som englekyss.
Grøne gran frå kvite vang,

klokkeklang.

Klokkeklang og orgelbrus
kallar oss til kyrkjehus

for å høyra det Guds ord
som har lovt oss fred på jord,

og i salmesong vi helsar
glad vår frelsar.

Glade jol i vinternatt,
ljoset stig og sol kjem att.
Djupt i frosne jorda kald
ligg eit frø som spira skal,

og Guds son er fødd og boren,
kongekåren.

Barnesong og jolekvad
tonar kring oss alle stad.

Hus og hytte, tårn og slott
har sitt bod om frelsa fått.
Meire tonar enn eingong

englesong.

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

Atter hever Dagen gjenget,
som so mange gingo fyrr.

Myket godt eg hever fenget,
derfor Gud si Æra byr.
At eg Livet njota maa,

at eg fekk hans Skapning sjaa,
at eg slapp fraa allskyns Vaade,

det altsaman er hans Naade.

«Kveldsbøn» av Ivar Aasen
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