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Dette er ein kopi av original-
noten til songen «Å Vestland, 
Vestland». Songen er skriven 
1908 i Geiranger av diktaren 
Tore Ørjasæter (1886-1968) 
frå Skjåk. Han vart same året 
prenta i bladet Den 17de Mai. 
Det er opphavleg åtte vers. 
Vakkert skildrar dei landsdelen 
i vest. Melodien som slo gjen-
nom, er komponert av Sigurd 
Førsund (1884-1970) frå ytre 
Sogn. Denne tonen kom på 
prent fyrste gongen i Norsk 
Toneblad, Volda i 1913. Songen 
har før vore mykje sungen. I ein 
del bygdemiljø er han framleis 
nytta som allsong i ymse høve. 
Frå midten av 1980-talet har 
særleg Sissel Kyrkjebø gjort 
songen kjend for eit større pub-
likum.  

Noten er gjeven oss til fri 
bruk av Terje Aarset, mangeårig 
språklærar/--forskar ved Høg-
skulen i Volda og ein stor song-
kjennar. Han har her i bladet 
fått omtale, seinast for si prakt-
utgåve av Ivar Aasens Symra. 
Han har sjølv og skrive artiklar 
hjå oss. Me er glade for å få 
setja dette historiske melodido-
kumentet på prent. Historikken 
om «Å Vestland, Vestland» kan 
elles lesast deltaljrikt og interes-
sant hjå  Aarset i boka «Den 
nynorske songskatten» (Fag-
bokforlaget 2009).  

   - red. 

Å Vestland, Vestland...
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Kjelda
Av Oddlaug Molland

Vart det ein «turkesommar» 
for deg når det gjeld næring 
for det livet du fekk i dåpen? 
Det har vel ikkje visna heilt 
bort? Me er bra fl inke til å 
passa plantene våre i tørkepe-
riodar. Er det mangel på vatn, 
så vel me ut dei plantene me 
er mest redde for og syter for 
at dei overlever. Kva er så mest 
verdifullt når det gjeld oss 
sjølve? Er det mest om å gjera 
å skaffa seg den beste maten, 
dei fi naste kleda, møblane, 
bilen o.s.v.? Går all tid med til 
å arbeida, trimma, slappa av 
eller fi nna på stadig nye for-
mer for underhaldning?

Ja. lat oss gleda oss over 
alle som har eit arbeid å gå 
til, alle som har nok å eta, kle 
seg med o.s.v. Ei ekstra kjelde 
til glede er det dersom ein har 

høve til å gje av sine midlar til 
hjelp for andre. Men er dette 
nok?

Den vesle spira i oss som 
peikar fram mot det evige livet 
er vel det aller viktigaste? Er 
det då samsvar mellom den tid 
og omtanke me brukar på den, 
og det som går med til alt det 
andre? Me treng ikkje lida av 
mangel eller «tørke» når det 
gjeld det livet. Jesus talar om 
ei kjelde med levande vatn. Ei 
kjelde som aldri vert tom. Hos 
oss har me rikeleg tilgang på 
både skrift og tale som vert 
henta frå denne kjelda. Måtte 
me berre vara oss vel, så dette 
levande vatnet ikkje vert 
ureina av oss når me skal dela 
det med kvarandre! Me er alle 
feilande menneske, som for-
står stykkevis. Difor treng me 

å vera audmjuke og peika på 
Meisteren, ikkje stilla oss fram 
slik at me skygger for han. 

Jesus ynskjer at alle som 
tyrstar, skal få koma til han og 
drikka. Det vil seia: ta til seg 
Herrens ord, nytta bøna og 
nattverden og vera i fellesska-
pet med andre som trur på 
Jesus. Så kom då! Sjølv om 
du kjem inn i eit fellesskap av 
menneske med feil og man-
glar, så treng me kvarandre. 
Noko viktig går tapt dersom 
du ikkje når inn til kjelda med 
levande vatn. 

Eyvind Skeie har skildra 
denne kjelda i songen «Å, 
denne kilde ren som para-
diset». Kan fi nnast i Norsk 
Salmebok2013, nr. 897. 
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Kyrkjeåret er rikt på høgtider og 
festdagar, noko som skaper ein 
naturleg, årviss rytme kyrkjeåret 
gjennom. Tida mellom pinse og 
advent er ein  periode utan store 
høgtider og vert stundom kalla 
det festlause kyrkjehalvåret. Mik-
kelsmess kjem i denne perioden 
og er interessant både teologisk og 
kyrkjehistorisk. Dagen vart  tradis-
jonelt feira den 29.september, til 
minne om erkeengelen Mikael. 
Det var ein kyrkjeleg festdag og 
offentleg helgedag i Danmark – 
Norge heilt til 1770. 

Mikael – ein av dei tre  
erkeenglane
Mikael er ein av dei tre erkeeng-
lane som er namngjevne i Bibelen. 
Dei to andre er Gabriel og Rafael.  
Etter katolsk tradisjon er Mikael 
den viktigaste og fremste av dei 
tre.  Ordet engel kjem av det 
greske angelos, som tyder utsend-
ing. Englane er Guds sendebod, 
utsende for å tena Gud og ska-
parverket hans og for å verna oss 
menneske mot dei vonde kreftene 
i tilveret. Mikael er sterkt knytt til 
endetida, og nemnt mellom anna 
i Johannes openberring 12,7 som 
leiaren for englane som skal strida 
mot og overvinna Satan og dei 
vonde kreftene. 

Namnet Mikael tyder: Kven er 
som Gud?  Etter kristen tradisjon 
har Mikael fire hovudoppgåver: 
Han skal slåss mot Satan og dei 
vonde åndsmaktene, han skal 
redda sjelene til dei truande frå 
fienden, serleg i dødstimen, og  

han skal vera ein forkjempar for 
Guds folk,  dvs. for jødane i Det 
gamle testamentet og for kyrkja og 
dei kristne i Det nye testamentet. 
Dessutan skal han henta sjelene til 
doms på den siste dagen.

På primstaven er Mikkelsmess  
symbolisert ved ei skålvekt. Mikael 
veg sjelene, der syndene vert lagt 
på den eine skåla og nåden og dei 
gode gjerningane på den andre, 
slik kristen tradisjon tolkar denne 
symbolikken. I denne tradisjonen 
er det alltid ”nådesida” som vinn. 
I kyrkjekunsten finn vi ofte Mikael 
framstilt med sverd, spyd og skjold, 
i kamp med ein drage eller demon. 
Men han kan stundom vera utstyrt 
med ein trompet. Med den skulle 
han vekkje dei døde på domedag 
og fylgja dei frelste til Paradiset.

Mikael i tidleg  
kristen tradisjon
Mikael er tidleg omtala i kristen 
tradisjon. Ifylgje ei legende vart 
den fyrste Mikaelskyrkja vigsla i 
Chonae i Frygia (vestlege Anato-
lia, Tyrkia) av apostlane Johannes 
og Filip.  Vidare er han omtala i 
skrifter frå 100-talet, m.a. i ”Her-
mas hyrdingar” og ”Abrahams 
testamente”. Ei meir formell 
dyrking av erkeengelen Mikael 
tok truleg til på 300-talet i Aust-
kyrkja, der keisar Konstantin (d. 
337 e.Kr.)  bygde ei kyrkje til hans 
ære i Bysants (Konstantinopel). 
Skikken spreidde seg så derifrå 
til Vestkyrkja. På fjellet Gargano i 
Søraust-Italia skal Mikael  ifylgje 
segna ha vist seg ein gong på 300-

talet. I 495  skal han også ha vorte 
observert på same staden av nokre 
gjetarar. 

Mikael vert også nemnt i 
omtalen av eit slag der dei kristne 
langobardane  kjempa mot heiden-
ske troppar i 663 i same området:  
Han sende jordskjelv og lyneld 
som knuste angriparane. Dei hei-
dningane som overlevde, erkjente 
Mikael si kraft og omvende seg til 
kristendomen. Biskopen der ville 
vigsla fjellhola på staden til Sankt 
Mikael, men erkeengelen synte 
seg då og sa til biskopen at han 
skulle ta med seg kyrkjelyden inn 
i fjellhola og at dei der ville finna 
engelen sine fotspor i marmoren. 
Der fann dei fotspora og dessutan 
eit kyrkjerom med alter og kross, 
Mikael hadde alt vigsla hola. Her 
fann den fyrste gudstenesta stad, 
i Mikaels fjellholekyrkje på Monte 
Gargano, den 29.september  år 
663.

Også andre som meinte seg å 
vera på det gode si side i kampen 
for makt og herredøme, trudde at 
Mikael var med og støtta dei. Kei-
sar Karl den store meinte det var 
erkeengelen Mikael som hadde 
hjelpt han til suksess og han bad 
paven om å stadfeste Sankt Mikael 
som rikshelgen for heile det store 
tysk-romerske keisarriket. Det 
gjorde paven (Leo 3., 795-816), og 
han fastsette samstundes 29.sep-
tember som offentleg festdag for 
St.Mikael i heile den kristne verda.

  I katolsk tradisjon er 
Mikael, nest etter jomfru Maria, 
den fremste av helgenane, men 

Mikkelsmess

Mikael og alle englars dag
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ulikt dei andre er han ein engel og 
har ikkje levd som menneske. Det er 
gjerne grunnen til at han og dagen 
hans, Mikkelsmess,”overlevde” 
den store teologiske omveltninga 
som kom med reformasjonen. 
Luther og dei reformerte  forkasta 
helgendyrkinga. Men felles for dei 
kristne er trua på englane, og 29. 
september har blitt ståande som 
ein felles dag for markeringa av 
erkeengelen Mikael.

                                                                                                                                                    
 …og i norsk luthersk  
tradisjon
I den norske lutherske kyrkja var 
dagen  lovfesta gjennom Kristian 
den 5. si norske lov av 1687, som 
faktisk vart gjort gjeldande frå 
29.september.  Denne dagen skulle 
etter den eldste lutherske kyrkjeor-
dinga i Norge også markerast som 
hausttakkefest, der ein skulle takke 
Gud i kyrkjene for årets avling og 
grøde. Salmen ”O store Gud vi 
lover dig” (Luther) skulle syngjast 
ved gudstenesta denne dagen. 
Under Struensee sitt regime – han 
skal ha vore svært kritisk innstilt til 
Kyrkja - vart Mikkelsmesse som 
helgedag  avskaffa i 1770, gjen-
nom ei kraftig ”rasjonalisering”, 
ja faktisk ei halvering, av talet på 
kyrkjelege markeringar og festda-
gar. Då forsvann også 3. joledag 
, 3.påskedag og 3.pinsedag som 
helgedagar. 

Grunngjevinga for denne 
innstramminga var at desse og 
fleire andre helgedagar ofte vart 
brukte meir ”til Lediggang og 
Laster enn til sand Guds Dyrkelse”. 

Hausttakkefesten i kyrkjene heldt 
likevel fram, men vart då lagt til 
sundagen før eller etter 29.sep-
tember. Frå 1969 har Den katolske 
kyrkja forenkla feiringa si ved at 
dei 3 minnedagane for erkeeng-
lane no er slått saman  til ein felles 
fest den 29.september.  

Hjå oss har markeringa av 
dagen blitt styrkt i seinare tid. I mai 
1999 vedtok Kyrkjemøtet å gjen- 
innføra markeringa av ”Erkeenge-
len Mikael og alle englars dag” 
som ein valfri høgtidsdag. Feiringa 
er lagt til søndagen som kjem 
nærast 29.september, med ein 
eigen liturgi for gudstenesta. Ved 
gudstenestereforma av 2011 fekk 
Mikkelsmesse også plass i Tek-
stbok for Den norske kyrkja med 
eigne tekstrekkjer.

Mikaelskyrkjer i Noreg
Til slutt litt om Mikaelskyrkjene 
her i landet .Då Norge vart kristna 
for 1000 år sidan, var det ei sterk 
oppfatning i den kristne verda at 
Kristus snart skulle koma att og 
at domedag var nær. Difor var 
det naturleg å vigsla dei fyrste 
kyrkjene til St. Mikael. Her i landet 
reknar ein at det var om lag 30 
Mikaelskyrkjer i mellomalderen, 
dei fleste i Oslofjord-området. 
Den mest kjende er kanhende 
kyrkja på Slottsfjellet i Tønsberg, 
frå sist på 1100-talet. Holekyrkja 
i berget ved Norsjø i Telemark er 
også godt kjent.  I vårt område er 
det naturleg å nemna den gamle  
fjellholekyrkja på Selja, som truleg 
vart vigd til Mikael. I tillegg til å gje 

vern for forfylgde kristne, såg ein 
på fjellholene som ein kortare veg 
inn til dødsriket . På Nordnes i Ber-
gen ligg det gamle Klosteret med 
restane av ei Mikaelskyrkje i stein, 
frå  tidleg på 1100-talet. Nemnast 
må til slutt også den vakre Vang-
skyrkja på Voss, ei Mikaelskyrkje, 
frå 1277.

Dette er den fyrste artikkelen 
i ein serie med tema knytte til 
kyrkjeåret. Me trur dette kan vera 
eit interessant prosjekt. Kva som 
meir vil koma, er ikkje planlagt i 
detalj, det får me sjå etter kvart. 
Forfattar er Bjørn Fareth, pensjon-
ert lektor m.a. frå Voss Gymnas og 
kyrkjeleg aktiv. Her i bladet har 
han før skrive grundig og godt om 
Jørgen Moe.     
          - red. 

Av Bjørn Fareth
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Frå Berlin tek det berre ein god 
halvtime med Deutsche Bahn 
til Wittenberg. Komfortable tog 
susar av garde sørover frå Berlin 
med 250 km i timen. Turen er 
vel verd jarnbanebilletten. Wit-
tenberg er ei lita urban perle 
midt på bondelandet på dei 
frodige markene ved Elben.

I dag har byen om lag 
120.000 innbyggjarar. Nokre 
få tusen av dei bur i den gamle 
bykjernen Altstadt. Busetnaden 
er samla om to smale gatelaup, 
som kan sporast tilbake til mel-
lomalderen. Frå eine enden av 
Altstadt til den andre går ein 
på rundt 5-10 minutt. Når ein 
nærmar seg byen frå sør, kan 
ein på lang avstand sjå både dei 
dominerande tvillingtårna på 
Die Stadtkirche St. Marien og 
tårnet på Die Schlosskirche reisa 
seg over dei flate markene.

I dag er Wittenberg ein 
liten søvnig småby, men for 
eit halvt tusen år sidan snudde 
denne byen på sett og vis opp 
ned på verdshistoria og la eit 
viktig grunnlag for korleis det 
moderne mennesket tenkjer og 
handlar. 

500-årsfeiring
I dag er her stor restaurering-
saktivitet. Die Stadtkirche St. 
Marien er hylla inn i presen-
ningar slik at nesten ikkje noko 
av murverket er synleg. Inne i 
kyrkjerommet er det også full 
rehabiliteringsaktivitet. Die 

Schlosskirche er på same vis hylla 
inn i presenningar. Berre hovud-
portalen og bronsedørene, der 
Luther sine 95 tesar er støypte 
inn, er synlege. Dessutan er 
Augusteum, som er den fyrste 
historiske bygningen ein møter 
i Altstadt – og som er ein del av 
det gamle universitetet – hylla 
inn i presenningar. 

 Der er ikkje nokon gjen-
nomsnitts tysk småby me kjem 
til. Fire einskildbygningar står på 
UNESCO si verdsarvliste, og her 
skal feirast eit 500-årsjubileum i 
2017. Difor er omfattande res-
taureringsarbeid i gang. 

I 1517 spikra ifølgje tradis-
jonen den unge professoren 
i teologi, Martin Luther, dei 
berømte 95 tesane sine  – der 
han kritiserte kyrkja sin bruk 
av avlat – på hovuddøra i Die 
Schlosskirche. Hendinga vart 
startskotet for den gjennomgri-
pande prosessen som me kallar 
reformasjonen, ein religiøs, 
sosial, politisk og kulturell pros-
ess. Og som har sett sitt preg 
på oss alle. Wittenberg fødde 
reformasjonen, eller i alle fall 
var byen jordmora for refor-
masjonen. 

Det moderne mennesket
Har ei 500-årsfeiring av refor-
masjonen allmenn interesse i 
dag? Er ikkje eit slikt jubileum 
berre for spesielt teologisk 
interesserte og for dei luthersk 
ortodokse?

Wittenberg har blitt ein val-
fartsstad  for ivrige lutheranarar, 
men ser me reformasjonen og 
Wittenberg i eit større historisk 
perspektiv, er byen ein godbit 
for alle historie- og kulturin-
teresserte i vid meining. Luther 
sin revolusjonære innsats, Wit-
tenberg som luthersk revolus-
jonsby og reformasjonen som 
ei mental smeltegryte pregar 
dei fleste «moderne» men-
neska i dag, både «religiøse» 
og «ikkje-religiøse». Reformas-
jonen, som i tid fall saman med 
renessansen og humanismen, la 
mellom anna vekt på menneska 
sin eigenverdi, deira sjølvsten-
dige vurderingar og likeverd. 
Dette utfordra både kyrkja og 
den verdslege makta i samtida. 

Pådrivande firkløver
Det finst rundt ti historiske byg-
ningar som er knytte til refor-
masjonen. Her levde og arbei-
dde ei handfull personar som 
representerte sjølve drivkrafta 
bak den fyrste fasen av refor-
masjonsprosessen. 

I Das Lutherhaus (på UNE-
SCO-lista) budde Luther det 
meste av sitt vaksne liv. I det 
gamle universitetet like ved, 
som vart eit reformasjonssenter, 
var han professor. Reformas-
jonskompisen til Luther, Philipp 
Melanchton, budde i det 
karakteristiske Melanchton-
haus (på UNESCO-lista), og i 
Die Cranach-Hauser heldt dei 

Søvnige Wittenberg – 500 år etter reformasjonen
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berømte målarane Lukas Cra-
nach den eldre og den yngre til. 
Die Stadtkirche St. Marien (på 
UNESCO-lista) var der Luther 
heldt preikene sine og døypte 
borna sine, og Die Schlosskirche 
(på UNESCO-lista) og Slottet 
var den lokale kyrkja og res-
idensen til kurfyrsten. 

Luther, Melanchton, Cra-
nach den eldre og den saksiske 
kurfyrsten utgjorde eit lokalt 
kulturelt, sosialt og politisk 
nettverk. Dette lokale nett-
verket var ein viktig del av 
kjerneaktørane i den fyrste 
fasen av reformasjonen. Luther 
var initiativtakaren, iverkset-
jaren og pådrivaren. Melanch-
ton var ideologen, filosofen og 
systematikaren. Lukas Cranach 
den eldre var mediemogulen, 

og den saksiske kurfyrsten 
hadde både politisk, materiell 
og symbolsk makt. Utan dette 
firkløveret ville det aldri blitt 
nokon reformasjon, i alle fall 
ikkje slik me kjenner den. Og 
alle desse heldt til i Wittenberg. 

Reformasjonsbastion
Det var kurfyrst Friedrich der 
Weise som tok initiativet til å 
etablera eit universitet i Wit-
tenberg i 1502. Med det ville 
han styrkja sin eigen kulturelle 
og politiske posisjon, særleg 
overfor Leipzig, som hadde fått 
universitet i 1409. Luther vart 
utnemnd til professor i bibelvit-
skap i Wittenberg i 1512, men 
han kom til byen alt i 1508 for 
å forelesa i moralfilosofi. Til 
det unge universitetet i Wit-

tenberg kom også Melanchton, 
som professor i gresk i 1518. 
Desse vart dei to mest sentrale 
personane i den fyrste fasen av 
reformasjonen. 

Universitetet er ein vakker, 
restaurert bygning der det i 
gardsrommet heng portrett-
silhuettar over prominente 
reformatorar og tidlegare stu-
dentar. Mellom anna finn me 
finske Mikael Olavi Agricola 
(1507-1557), den fyrste finske 
protestantiske biskopen og far 
til det finske skriftspråket. Her 
heng det og portrett av den 
danske reformatoren Hans 
Tausen (1494-1561), «Dan-
marks Luther», som studerte 
her 1523-1524. Også den 
svenske reformatoren Olaus 
Petri (1493-1552) studerte her. 
Derimot leitar ein forgjeves 
etter nordmenn mellom stu-
dentane. 

Flotte residensar
Dei fire hovudpersonane eg har 
trekt fram her, hadde alle store 
og flotte bustader i Wittenberg.

Sjefen sjølv, Martin Luther, 
budde i eit staseleg nybygg til 
det tidlegare augustinarklos-
teret i Wittenberg. Frå 1511 
budde Luther fast i augusti-
narklosteret. Klosteret fekk eit 
nybygg i 1504, og her fekk 
Luther fast bupel i det som er 
Das Lutherhaus. 

Framhald neste side... 

Søvnige Wittenberg – 500 år etter reformasjonen Av Gunnstein Akselberg

Schlosskirche. 
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Her finst det reformasjon-
smuseum i dag. Det var då 
klosteret vart sekularisert som 
resultat av reformasjonen, at 
Luther fekk disponera dette 
flotte bygget av den dåverande 
kurfyrsten, Johann Friedrich der 
Grossmutige (den ovmodige). 

Filosofen, den teologiske 
strategen og humanisten 
Philipp Melanchton, fekk også 
eit flunk nytt hus – i renessans-
estil –  i 1536, også av kurfyrsten 
Johann Friedrich. Om han ikkje 
hadde fått nytt husvære, hadde 
visst Melanchton kome til å reisa 
frå byen, vert det sagt. Huset 
har ein svært særeigen fasade 
med rundbogegavlar både ut 
mot gata og mot bakgarden, 
og det vert ofte rekna som det 
flottaste huset i Wittenberg. 
Spesielt er det i alle fall. 

Kunstnaren Lucas Cranach 
den eldre - ¬rekna som den 
viktigaste tyske biletkunstnaren 
i renessansen etter Albrecht 
Durer  - hadde store bygningar 
i si eige, to staselege ut mot 
torget og målarverkstader i 
bakgarden. Dei fleste av desse 
husa er i dag tilgjengelege for 
publikum. To atelier er framleis 
i bruk, og i eit av Cranach-husa 
er det innretta herberge. Cra-
nach dreiv, slik store kunstnarar 
gjorde i samtida, med ein heil 
stab av medhjelparar  - såkalla 
gesellar, opp til ti samstundes 
- som utførte mykje av hov-
udarbeidet i kunstverkstaden. 
Mange av dei  kjende bileta av 
reformatorane vart til her, og 
mange sentrale propagandabi-
lete som skulle fremja reformas-

jonen, såg ljos her. I tillegg dreiv 
Cranach stort som kjøpmann, 
apotekar og vinhandlar. Dessu-
tan var han borgarmeister ein 
periode.

Trykkekunst  
og nasjonalspråk
Reformasjonen fekk så rask 
gjennomslagskraft av di reform-
atorane tok i bruk det nye tekn-
iske mediet, trykkekunsten - og 
dei nytta nasjonalspråket. Dei 
spydde ut skrifter, pamflettar 
og propagandabilete i stor stil. 
Her var verkstaden til Cranach 
sentral. 

Kurfyrstane hadde slottet 
og slottskyrkja i si eige. Dei 
støtta reformatorane, særleg 
Luther, i kampen mot keisar 
og pave. Fyrst forsvara kurfyrst 
Friedricch der Weise Luther då 
han vart stempla som kjettar 
og lyst fredlaus. Sidan overtok 
kurfyrst Johann Friedrich der 
Grossmutige forsvararrolla. 

Også den sentrale reforma-
toren Johannes Bugenhagen 
budde i  Wittenberg, der han 
vart knytt til universitetet som 
professor. Han la grunnen for 
den reformerte kyrkjestruk-
turen og - administrasjonen 
både i Tyskland og i Danmark-
Noreg. Bugenhagen hadde tett 
kontakt med kong Kristian 3. 
i København, og var med då 
kongen vart krona og innførte 
reformajsonen i Danmark-
Noreg i 1537. 

Historisk skattkiste
Etter at muren fall og Tysk-
land atter vart samla, kan ein 

no reisa i dei tidlegare DDR-
områda – mellom anna i Sach-
sen – der det tidlegare var svært 
tungvint å ta seg fram. Ein tur 
til Wittenberg kan kombinerast 
med ei reise til andre spanande 
historiske byar i Sachsen, som 
Dresden, Leipzig og Halle. Men 
vil ein grava litt i den mentale 
vogga som pregar oss så sterkt i 
dag, er Wittenberg eit gjevande 
reisemål. 

Brødet wittenbergar seiest 
å stamma frå byen Witten-
berg, men var det ein saksar 
som hadde med seg brødet 
til Noreg, eller var det norske 
bakarar som vart kjende med 
brødet i Wittenberg? Mytane 
er mange, men eit reformas-
jonsbrød er det neppe. 

Denne artikkelen vart fyrst 
publisert i bladet «Hordaland» 
14. august 2014. Vert her 
prenta med løyve frå forfat-
tar og redaktør. Det er gjort 
berre nokre heilt små endrin-
gar.  Status i det omtalte byg-
gjearbeidet i byen kan på eit 
års tid sjølvsagt ha endra seg 
noko. For nærare presentasjon 
av forfattar:  sjå i det førre 
nummeret  av Stille Stunder! 
Aktualiteten av stad og emne 
heng som nemnt saman med at 
det no nærmar seg eit Luther-
jubileum (2017).         
 

         - red.
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Før regnet kjem
Ein morgon med mildt grå-ver. Ein tone av mjukt 
og ull over himmelen, minner om svevn, minner 
om bolster og dyne. Fjord og øyar og fjerne fjell 
gøymer seg i det; berre her og der ein ås-kam som 
ein gammalmannsnase over dynekanten. 

For jorda unner seg ein kviledag i venting på 
regn. Ho har ytt til det siste og ligg att i oskegrå 
armod. I dag vil ho sova seg bort frå alle sine tyr-
stande munnar, og vakna ein gong til kvelden eller 
til natta av tusen små prikkande fi ngrar, drikka – 
symja seg inn i jonsok og sommar. 

Og i morgon er det vel atter ei sol. 
Slik ligg det under himmelen, land og by. Turre 

enger og grå asfalt. Grå asfalt som ventar på dei 
fyrste dropane, dei som alltid gøymer seg skam-
fullt og gjer seg om til små støvballar, vil ikkje vera 
ved at dei har i sinne å kle ei sømeleg gate naken 
til laug; det står hus i hus med 
forvitne vindauger på begge 
sider. 

Ja, slik ligg det under him-
melen. I går var han tankelaust, 
ungdommeleg blå. I dag er 
han hjerne-grå, har kledd seg i 
visdom og forsynsgod omtanke 
for alt som vil leva nokre stutte 
sommar-veker – før september 
kjem, før oktober kjem med 
lauvfall og storm og med stille 
rimfrostnetter. 

Sjå, det er rørsle i skyene. 
Som når kaos leitar seg fram til 
eit mønster med meining i. Ja, 
himmelen fi nn si form, unnfan-
gar ein himmelens tanke: Under 
han ligg ei ventande  jord. Ho 
skal få det ho ordlaust bed om. 

Regnet nærmar seg. 

Frå boka «Landskap», Nomi Forlag 
1972, før det: 
i Stavanger Aftenblad (1955). 

Ill. Colourbox.com

Eg trur
Eg trur på ein Fader i himlen. Eg trur på ein Gud så stor,
ein Gud som er trufast, rettferdig og sann, ein Gud som skapte vår jord.
Eg trur på ein Fader som elskar, ein Gud som kan tilgje synd,
ein Gud som tek mot meg når alt går i stå. Til Han kan eg alltid gå.

Eg trur på ein Frelsar som elska. Eg trur på min Herre Krist, 
ein Frelsar som ofra seg, leid i min stad, for synder, for dårskap, for brist. 
Eg trur på ein Frelsar som lever, ein Frelsar som går med meg. 
Min Jesus tek mot meg når alt går i stå. Til han kan eg alltid gå.

Eg trur på Den Heilage Ande, Guds Ande som bur i meg, 
ein Ande som talar, gjev råd, håp og trøyst, som leier meg steg for steg. 
Eg trur på Den Heilage Ande. Guds Ande gjev kraft og fred. 
Han veit alltid om meg om alt går i stå. Han viser meg vegen å gå.

Eg trur på det evige livet, det livet eg får frå Gud. 
Det starta den dagen min Jesus kom inn og løyste frå lov og bud. 
Eg trur på det evige livet, i himlen er plass for meg. 
Der gløymer eg dagar då alt gjekk i stå. Til himlen, dit vil eg gå!

Bjørg Marit Notland, Stord. Ho har også sett ein eigen melodi til.

Av Alfred Hauge
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Dei fleste kjenner namnet til 
Henrik Ibsen, ein av verda sine 
største dramatikarar. Mindre 
kjend er Jon Fosse, som for 
ei tid sidan vart tildelt Statens 
æresbustad, Grotten, for si kun-
stnariske verksemd. Fosse er frå 
Strandebarm på Vestlandet og 
skriv på nynorsk. Mange held 
han for å overgå Ibsen, teater-
stykka hans er omsette til 40 
språk og vert spela over heile 
verda. Trass i dette, er han lite 
kjend mellom folk flest. Fosse 
er ingen mediafigur, men ein 
tilbakehalden person . Dramaene 
hans  tykkjest vera enkle, prega 
av tilbakevendande replikkar. Me 
høyrer kva personane seier og 
likevel anar me at det ligg noko  
anna attom orda, noko gåtefullt 
som skaper ei kjensle av uro. 
Fosse er kalla både symbolist og 
modernist, men eigentleg er han 

berre seg sjølv. Ein fornyar av 
norsk litteratur. 

 Jon Fosse er ikkje berre 
dramatikar, han skriv dikt og 
prosa og. For ei tid sidan vart 
boka «Andvake» lesen i radio 
av skodespelaren Svein Tind-
berg. Ordet andvake har fleire 
tydingar: Søvnlaus, nattevak…
kanskje handlar det om ein 
mellomtilstand, ein slags vaken 
draum? Handlinga er lagd til  
Bergen (Bjørgvin) og går føre 
seg i ei udefinert, førindustriell 
tid, der me fylgjer kjærasteparet 
Alida og Asle gjennom gatene. 
Alt dei eig, ber dei med seg. Det 
er kaldt, dei er unge og fattige. 
Alida er høggravid og det reg-
nar. Me kan seia at historia er 
ein parallell til Bibelens Josef og 
Maria. Ingen vil gje dei husrom, 
dei vert jaga og håna. Forteljinga 
har dialogar som i eit skodespel. 
Det er inga lang historie, berre 
på 75 sider. Svein Tindberg er ein 
glimrande opplesar, me vert rivne 
med i kampen mellom kjærleik 
og brutalitet. Og samtidig hand-
lar det om noko anna…er det om 
oss, deg og meg?

Ei seinare diktsamling av Jon 
Fosse heiter «Stein til stein» og 
kom ut i 2013. Også her kjen-
ner me på kjensla av ei uro. 
Me både forstår og forstår 

ikkje. For endå om tekstane er 
enkle, eig dei i seg noko dob-
belt, som ikkje let seg definera. 
Det finst ikkje noko «eg» som 
opplever, kjenner eller forstår  
i dikta. Kven er det som fortel…
kanskje universet sjølv? Det siste 
diktet, «Nattsalme», er teke 
med i den nye salmeboka (nr. 
834).  Eit modig val, for teksten 
bryt med norsk salmetradisjon.  
I det fyrste verset ligg jorda som 
forsteina i natta, så kjem døden 
som den evige kvila – inntil sal-
men vert avslutta med at Gud er 
i alt som er: «Di sjel er hans, du 
er hans verd, du lyser fram hans 
himmel». 

Det finst ei jord som opnar opp
sitt djup av svarte natt,
og løyner både sjel og kropp
til ingenting er att. 

Det finst ei natt som møter deg
og tek deg mjukt imot,
og let deg kvila æveleg,
di hand, di sjel, din fot.

Det finst frå Gud i alt som er,
i jord og nattevrimmel,
di sjel er hans, du er hans verd,
du lyser fram hans himmel.

Jon Fosse som salmediktar
Av Gunvor A. Nygaard

Jon Fosse. 
Foto: 
Tom A. 
Kolstad



Stille Stunder - august 2015

11

I 2013 konverterte Jon Fosse 
til katolisismen. Fosse er fødd 
i 1959, er ein verdskjend 
dramatikar, har elles dikta i ulike 
sjangrar, bur no i Statens æres-
bustad, Grotten.  Tidleg i livet 
melde han seg ut or Den norske 
kyrkja. Men gjennom skrivinga 
har han etter kvart nådd fram til 
ei religiøs livsforståing. I ein slik 
prosess har han vore oppteken 
både av gnostisisme, kristen 
mystikk – og av kvekarrørsla.  

I denne boka samtalar teolo-
gen Eskil Skjeldal , sjølv katolikk, 
med  Fosse om vegen fram. Om 
tru, om Gud, ulike opplevingar, 
skriving, alkoholbruk, litteratur 
og kunst, filosofi (sentrale namn: 
Heidegger, Wittgenstein) -  og 
om livet som katolikk, kvardag 
som sundag.  Fosse fortel ope 
om vegane han gjekk, om korleis 
det har gått til at messe og bøn 
no er ein naturleg del av livet 
for han. Om den katolske messa 
seier han: Ho gjev kvile til kropp 
og fred i sjela. Ho gjev ro. Men 
dei må opna nattverdbordet, 
legg han til. Fosse omtalar seg 
sjølv i boka som  liberal katolikk 
og kristen mystikar. 

I den gode samtalen desse to 
herrane imellom er det nesten 
ingen ende på dei store tema.  

Intervjuaren kallar til å tenkja 
djupe tankar, diktaren svarar 
med å gje mykje av seg sjølv. 
Her handlar det om Gud og det 
vonde, Guds makt i avmakta. 
Om ulike måtar å lesa Bibelen 
på.  Om togn og tale, nærare 
Gud i stilla enn i snakket. Her er 
refleksjonar kring tradisjon og 
reformer, seksualitet, homofili, 
sølibat. Og om misjon - kva 
tenkjer Fosse om det? Eller om 
det å vera kyrkje, både på godt 
og gale? 

Det store, seier han, det som 
gjer meg til katolikk, er mysteriet 
i trua. Og at denne kyrkja, trass i 
alt, har klart å ta vare på og føra 
mysteriet vidare. Også til meg, 
seier han - som eit siste ord…før 
han signerer med namn på alle 
dei stadene der han for tida er 
heimehøyrande.  Mellom dei er 
også Dingja, ei kystperle, nokså 
nær redaktøren sin «barndoms 
grøne dal». 

Fosse har eit ord om prestane 
i Den norske kyrkja og. Om dei 
seier han det i grunnen så fint: 
Dei held liv og samfunn, kvardag 
og helg, saman for folk i Noreg. 
Men, legg han til: Kan dei ikkje 
gjeva folk mysteriet i trua og 
ikkje rock? Gjeva dei det berre 
Kyrkja, og Kristus, kan gjeva dei? 

Det er noko så ope og ærleg 
over Fosse, slik han her fortel 
om sin veg, si tru – dit han no 
er komen.  Det er i boka også 
eit sterkt samspel mellom dei to, 
Skjeldal og Fosse. Intervjuaren 
står i samtalen fram som ein særs 
aktiv deltakar. Legg han kan 
henda stundom ord nær sagt 
i diktaren sin munn? Mest må 
det visst ha gått andre vegen. 
For kva seier han ikkje, Skjeldal, 
i si innleiing? Jau, dette: «Møtet 
med Fosse opna opp kristentrua 
for meg, på ny. Nokon vil kalle 
det ein god samtale. Eg kallar 
det nok framfor alt nåde». Dette 
er sterkt, det gjer inntrykk!

Kort sagt: Ei bok til mykje og 
god ettertanke, vel verd å lesa. 

 
************************

SISTE!!  Det ligg no føre ei 
praktbok  om Anders Hovden si 
salmedikting:  Salmar i samling. 
Nær 400 nummer i alt, truleg 
noko nær fullstendig. Boka er 
redigert av Jan Einar Holsen. 
Eige Forlag. Dette vil me vonleg 
få koma attende til. 
         - red.  

Mysteriet i trua. Jon Fosse. I samtale med  
Eskil Skjeldal. Samlaget Oslo 2015.

Kort omtale ved Ivar Molde
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Kom morgon
Av Haldis Reigstad

Kom morgon med kraft
under vengjene dine.
Vekk dagen, vekk sola
for meg,
for alle som ventar på deg. 

Kom morgon med håp
under vengjene dine.
Vekk doggfriske blomar
for meg,
for alle som ventar på deg.

Kom morgon med fred 
under vengjene dine.
Vekk kjærleikens flamme 
for meg, 
for alle som ventar på deg. 

Kom morgon med song
under vengjene dine.
Vekk kvitrande fuglar
for meg,
for alle som ventar på deg. 

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

Der fortvilinga når si grense,
der er Gud. Det er mi røynsle. 
Og i kristendomen vert liding 

og død gjorde om til det motsette 
av liding, til fred, til fred i Gud.

Til Guds fred og kjærleik. 

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