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Det er mørk natt på markene utanfor byen. Men 
gjetarane er på arbeid som vanleg. Ein saueeigar 
må jo sjå til at småfeet vert verna mot villdyr. 
Somme av karane har nok sett både bjørn og løve 
i kvitauga. Dei er ikkje lettskremde sveklingar.

Men denne natta vert dei vettskremde. Brått 
bryt eit ljosskjær gjennom mørkret og ein skap- 
nad talar til dei ut or ljosglansen. Englar er dei 
lite vande med, og dei lyt retteleg roast ned før 
dei kan lytte til kva bodberaren har på hjarta. Ei 
gledeleg hending talar han om, - ei glede som 
gjeld alle. Ja, sjølve er dei av dei  lågaste på den 
sosiale rangstigen. Så er no i alle høve dei rekna 
med… Kva for gledeleg nyhende kan det vere 
tale om? Dei spissar øyro når engelen held fram:  
”I dag er det født dykk ein Frelsar i Davids by, han 
er Kristus, Herren.”

Ulærde er dei, gjetarane, men dei er jødar og 
kan sin barnelærdom. I lag med resten av folket 
ber dei på Den Store Forventinga: I si tid skal Gud 
sende ein bergingsmann. Han skal vere ætling av 
kong David og kallast Messias, eller Kristus, ”Den 
Salva”. Slumrande strengar av forventing tek til å 
vibrere ved engleorda: Kan det vere tilfelle? Mes-
sias i Betlehem? No i natt? ”De skal finne eit barn 
som er sveipt og ligg i ei krubbe”, får dei vidare 
veta. Bodskapen er konkret nok; ein eldgammal 
lovnad har vorte ein sprell levande unge. Gleda 
tek til å gå opp for gjetarane som eit stillsleg dag-
gry: Så har altså Gud funne tida mogen. No har 
han ikkje kunne halde attende bergingsmannen 
lenger. Han er komen – og dei har vorte varsla! 

Medan solrenninga stig i dei, bryt sjølve him-
melgleda laus ikring dei. Det er som om den verda 
der all vakker musikk har si kjelde, sprekk opp 
og auser ut sitt beste. ”ÆRE VERE GUD I DET 
HØGSTE!” syng englemyriadane. Aldri har det 
vore sunge slik på jorda. Bachs ”Juleoratorium” 
og Händels ”Messias” vert bleike avglansar av 

himmelsongen. Dei syng om det største som har 
hendt: Frelsarfødsel i ei fallen verd; Gud vert eit 
mennskebarn for at menneske skal kunne verta 
Guds born.

Så er natta brått like mørk att kring ein fattig 
gjetarflokk. Men dei vert ikkje sittande på skinn- 
fellane sine og leve på gode kjensler etter ein fin 
konsert! Hendinga er ikkje bare ei stemningsstund, 
ein julerus, ei avveksling i strevet. ”De skal finne 
eit barn…” hadde engelen sagt. De skal finne… 
Dei var utfordra! Ein sterk trong til å finne ut av 
dette var blitt vekt. Dei rådslår og får fart på seg: 
Retning Betlehem og retning eit uthus der det har 
vore fødsel i natt. Og fram finn dei,- finn mora og 
mannen, - finn speungen: Reiva og stelt ligg han 
i fattigmannssenga. Med age kikkar gjetarane på 
ungen medan dei fortel om det dei framleis er så 
fulle av: Englebodet. No er det dei som ber bod,- 
til Maria – som gøymer gjetarorda djupt i hjarta, 
og til andre som er komne til og lyttar nyfikne. Det 
vert ei underleg og undrande stund kring Underet 
i krubba,- før nattarbeidarane lyt attende til plikt- 
ene sine.

Men natta og alt har vorte annleis. Høyr, karane 
syng! Så reint som englesongen ei stund tidlegare, 
let det truleg ikkje. Men innhaldet er det same når 
grove, ubrukte karfolk-røyster kling utover mark-
ene i lovprising til Gud! For dei har ikkje bare sett 
med augo og høyrt med øyro denne natta: Dei har 
høyrt og sett med hjarta, gjetarane! Alt var jo slik 
det var sagt dei,- frå dei var små og til englebodet. 
Gud har halde lovnaden sin! Han er sjølv komen til 
jord, og dei har møtt han!

Når Jesus sitt kome rører ved hjartestrengene, 
då syng det i oss. Då syng karane og. Då vert det 
glede for alt folket. Då er det jul. Og Gud gler seg 
over å ha funne ein heim hjå oss.

Høyr, karane syng!
Av Grete Svendsen
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Varmt velkomen til nye tingarar!
Mellom anna gjennom «innstikk» i 
Dag og Tid og i Utsyn har me også 
denne hausten fått mange nye 
tingarar. Så langt er det registrert 
godt over 200. Dersom alt har 
gått etter planen, har dei nye no 
fått dette bladet i hende. Me vil 
ynskja  alle varmt velkomne som 
lesarar av Stille Stunder.  Vonar du 
her vil finna noko av interesse, noko 

både til ettertanke, glede og kveik.  
Ikkje mindre er me takksame for 
dei «gamle» som framleis er med 
oss. Me er mange no, godt over 
2000 i alt. På ulike vis: ei variert 
lesargruppe, spreidd over det meste 
av landet vårt! 

Til kvar og ein vil me no seia:  
Signa julehelg – og med den gamle 
bodskapen, alltid ung og ny!

Dag og Tid er 50 år
Bladet Dag og Tid er no 50 år. Sett 
med våre augo: ingen høg alder, 
likevel ein milepel. Det har på 
ingen måte vore noko sjølvsagt at 
ei nynorsk riksavis skulle klara seg.  
Men det har Dag og Tid gjort – til 
denne dag. Dette står det respekt 
av. Det har ikkje gjort seg sjølv. Me 
gled oss når me kan lesa at «økon-
omien er i dag trong, men trygg» 
– og at opplaget er i vekst. 

I Dag og Tid kan ein lesa mykje 
av interessant stoff som ein ikkje 
finn i andre norske aviser. Det er 
slik sett eit blad med originalitet 
og særpreg. Både innhald og språk 

er såleis med og profilerer Dag og 
Tid. At religion og kristen tradisjon 
i nokon mon finn sine nedslag i 
spaltene, ser me som gledeleg og 
viktig. Gjerne meir av det! At der så 
kan finnast eitt og anna som eggjar 
til motseiing, er noko ein alltid må 
rekna med. I så fall kan den som vil, 
melda seg på i eit ope ordskifte. 

Redaktør av Dag og Tid er Svein 
Gjerdåker. Me vil ynskja han og 
medarbeidarar til lukke med bladju-
bileet – og framleis lukke til!

- red. 

So tendrar  
me jolelyset

Av Trygve Bjerkrheim

No bur seg til helg og høgtid
vårt heimland frå nord til sud.
I byar og stille grender
vil Krist-lyden lova Gud.

Snart tendrar dei jolelyset
i Noreg, frå aust til vest.
Velkomen me varmt vil helsa
den heilage jolegjest.

Ein gong til det gamle Noreg
kom sælaste jolebod.
Og enn gjev oss englesongen
ei helsing so glad og god. 

Me bur oss til helg og høgtid,
i landet vårt langt mot nord.
Og himmelens Gud me lovar
for frelsa og fred på jord. 
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”Messias” - meir enn musikk?
Av John Ove Thaule

Kva er det som gjer Georg Friedrich 
Händel sitt meisterverk ”Messias-
oratoriet” så spesielt? Det er 
verdas desidert oftast oppførte 
oratorium. Musikarar, songarar og 
publikum lar seg oppglødde riva 
med. Ikkje vert ein lei det. Mange 
høyrer om att og om att dei vakre 
ariene og dei mektige korsatsane. 
I desse førjulstider vert det fram-
ført mange stader.

Kanskje den personlege livs- 
situasjonen som Händel var i, gjev 
oss svaret på spørsmålet i over-
skrifta.

Händel hadde opplevd med- 
gang og popularitet, hadde 
omgått seg med fyrstar og konge-
hus. Så råka fleire ting. Han fekk 
slag som det tok tid til å koma 
seg etter. Han møtte intriger og 
motgang. Dei fysiske kreftene var 
svekka og han kjende seg tappa 
av sine musikalske skaparkrefter. 
Djupt deprimert isolerte han 
seg frå folk. Lukka seg inne om 
dagane og gjekk og dreiv natte- 
stider i gatene i London.

Ein slik tidleg morgon kom han 
heim og fann ei pakke som var 
innlevert til han. Det var tekst- 
delen til eit utkast til eit oratorium 
kalla ”Messias”. Opningsorda 
som Händel las, var ord som på 
ein direkte måte råka han sjølv 
i det han kjende som sin eigen  
vanskelege og trøysteslause situa- 
sjon. ”Trøysta, trøysta, mitt folk, 
seier dykkar Gud. Tala mildt til 
Jerusalem og ropa til henne at 
striden hennar er enda.”. Orda  
frå profeten Jesaja kapittel 40 tona 

imot han som musikk. Oppglødd 
sette han seg til å skriva. Ein vold-
som inspirasjon kom over han - 
han som like før hadde vore hand- 
lingslamma og totalt uinspirert. 
Tekstutkastet var samansett av ei 
rekkje bibeltekstar. Bibelversa vart 
til musikk, sats for sats. I tre veker 
var han heilt oppslukt av arbeidet 
og arbeidde under minimalt med 
søvn.

Den fyrste delen handlar om 
profetiar om den komande Mes-
sias. Deretter juleevangeliet som 
munna ut i englesongen ”Glory 
to God…”(Ære vere Gud i det 
høgste..).

Del 2 handlar om påske og 
endar opp med gleda over 
Påskedag i stykket sin mest kjende 
sats: ”Halleluja-koret”. Den 
engelske kongen, George II, vart 
så gripen at han spontant reiste 
seg frå setet. Då publikum såg at 
kongen reiste seg, gjorde dei det 
same. Såleis starta den tradisjonen 
som vert praktisert mange stader 
i verda - at ein reiser seg under 
”Halleluja-koret”.

I del 3 rettar tekstane seg mot 
framtida. Opnings-arien er ein av 
dei vakraste i heile verket: ”I know 
that my redeemer liveth”(Eg 
veit at min utløyser lever), Job 
19.25f. Frå ”oppstode-kapitlet”, 
1. Kor.15, kjem så sats etter sats 
- før det heile munnar ut i Open-
berringsboka, om at ”Han som sit 
på kongstolen, Han og Lammet, 
skal ha takk og ære, pris og makt 
i all æve”. Så endar oratoriet i den 
mektige finalen, ”Amen”.

Händel innsåg at ”Messias-
oratoriet” ikkje var hans men-
neskeskapte musikkverk. Sjølv 
var han tom. Alt hadde han fått. 
Det var gjeve han ved inspirasjon 
ved Guds tale gjennom bibelorda. 
Difor tok han aldri honorar for 
det, men let inntekta ved fram-
føringane gå til veldedige føremål.

I 1759 fall Langfredag på 13. 
april, datoen for fyrste-fram-
føringa av ”Messias” i 1742.

Händel låg på det siste og 
ynskte å få døy den dagen. Slik 
gjekk det ikkje. 14. april sovna 
han inn, blind og utsliten, men i 
trua på at ”min utløysar lever” - 
som det står på noteark-relieffet  
på gravmælet hans i Westminister 
Abbey.

John Ove Thaule er sokneprest 
i Vossestrand. I julenummeret for 
to år sidan skreiv han interessant 
om «Det ukjende året i livssoga 
til Per Sivle». 

- red.

Relieffen over 
Händels grav i 
Westminister 

Abbey i London. 
I hendene held 

han noteark- 
et  med  arien 
frå «Messias» 
Eg veit at min 
utløysar lever.
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«Gud gjeve deg ei gledeleg jol, Hans Hauge!»
Hans Nielsen Hauge hadde vore i 
fangehus gong på gong. Hausten 
1804 vart han atter fengsla. Det 
vart den lengste samanhengande 
fangetida hans, og den tyngste. 
Venene hans lengta etter å få tala 
med han, få syna han samhug i 
motgangen, og sjølve få råd og 
rettleiing.

Det er fortalt om vossingen 
Eirik Nilsen Saue: Han gjekk til 
fots den lange vegen til Kristiania 
vinterstid for å få tala med venen 
sin. Jacob B. Bull skriv i si bok om 
Hauge (1908) at dei her var to 
som reiste saman. Han har også 
andre namn. Biskop A.C. Bang 
(Hauge-biografi 1874) seier at 
det var «en av hans Venner fra  
Bergens Stift». I tradisjonen frå 
Voss er denne hendinga knytt 
til Eirik Saue, at det var han som 
gjorde denne reisa. Matias Orheim 
seier det same i boka «Haugianar-
folk» (1913): «Haustna hev det, 
og vintrast og, då Eirik Saue  
heimanfrå drog.» 

Han kom til hovudstaden, men 
ingen andre enn dei styrande fekk 
tala med Hauge i denne tida. Eirik 
Saue vart nekta å få koma inn. 
Han vart lenge gåande utanfor 
rådstovearresten, modlaus og 
tung til sinns – men  utan rett å 
koma seg til å reisa att heller. 
Han hadde fått vita at Hauge sat 
i ei lita celle i andre høgda. Som 
han då gjekk der att og fram i  
vinterkulden, klang det salmesong 
ut gjenom arrestglasa. Det var ei 
røyst han skulle ha kjent mellom 
tusen andre. Det var den røysta 
som hadde bore fram den bod-
skapen som opna syn og sans hjå 
han for det største i livet. 

Han stod still og lydde der ute 
i vinterkulden og mørkret heilt til 
siste tonen var slokna. Då var det 
han som tok i med ein salme. Og 
Hauge høyrde med ein gong at 
det var ein venesong. Kor skulle 
han no få bod ut, innestengd som 
han var? Då med eitt var det ein 
ljoske som steig og vaks der oppe 
i det vesle vindauga. Eit einsleg 
ljos vart lyft høgt upp, kasta så 
det varme, blodraude ljoset sitt ut 
i mørkret. 

Det var Hans Nielsen Hauge 
som der inne frå mørkret i si 
fengsels-einsemd forkynte ljoset 
sin siger.

Ljoset oppe i vindauga seig 
og vart borte. Men Eirik Saue 
stod enno og stirde, lukkeleg og 
takksam. Han hadde fått eit bod 
frå han der inne, eit bod om ei 
trygg tru på Gud, eit bod om at 
ljoset skulle sigra. Og dette bodet 
ville han senda frå gard til gard 

der vener fanst.
Som han stod der still og i 

tankar, kom ljoset endå ein gong 
der oppe i gittervindauga. Og 
litt etter kom det ein arm med ei 
ljosesaks upp, ljoset vart skara, og 
den vesle logen steig opp, klår og 
skinande.

Og han Eirik Saue skjøna mein-
inga. Det galdt om å reinsa ut dei 
verdslege hugdrag og syndige 
lyster, så ljoset kunne få skina klårt 
for menneska.  

Han vart endå ståande lenge. 
Så kom det stilt: «Gud gjeve deg 
ei gledeleg jol, Hans Hauge!» Så 
gjekk han sin veg att, stilt som 
han var komen. 

Hovudkjelde:  Bok om Voss 
Indremisjon 1865 – 1990, frå 
fyrste delen, ved Per Kløve 1947. 
Her lettare omskrive, og med ei 
noko nyare rettskriving. 

- red.

Foto: Torstein Wathne Skimmeland
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Jol og jolegleda

I barndomsheimen min på Dals- 
øyra i Gulen ligg det nokre 
stilbøker etter Ragna Olsdot-
ter Molde, fødd i 1894. Ho var 
nummer tre i ein syskenflokk på 
fem, der min bestefar var den 
eldste. Stilane gjev eit interessant 
og vakkert bilete av liv, leik og 
verksemd på garden og i bygda 
for hundre år sidan. Det er ei livs-
glad jente på 13-14 år som skriv, 
truleg i 1908. Ikkje lenge etter 
måtte ho fylgja ein yngre bror 
til grava, deretter også  ei yngre 
syster. Sjølv døydde Ragna 22 år 
gamal. Ein ufatteleg tung lagnad 
hadde råka huslyden.

Eg gjev att ein av stilane, litt 
nedkorta. Ragna hadde ikkje fått 
øvd seg så mykje i nynorsk skriv-
ing på dette tidspunktet. Berre to 
år før hadde skulestyret i Gulen 
vedteke at deler av den skrift-
lege opplæringa skulle føregå på 
nynorsk. Dessutan var skuleåret 
den gongen berre 14 veker til 
saman i storskulen.

    
Daa joli kjem, er alle glade. Det 
er, som det legg seg ei undarleg 
kjensla um hjarta, og sjæli vert 
fyldt med ei still lukka. Ingi høgtid 
er helsa med slik gleda so den. 
Joli er då især høgtidi for borni. 
Alle born, fatuge som rike, ventar 
seg noke godt av den. Me gjeng 
kanskje og kannar vikorne fyreaat 
og lengtar etter, at joli var komi.

Jolafta heng han far ut konn- 
bandet aat smaafuglarne, for dei 
maa hava ein god smakebite i 
høgtidi dei med. Folket tek daa 
paa seg helgeklædi, for alt maa 
vera hugnadsamt. So joletreet, 
- det er eit fagert syn aa sjaa det, 
daa det stend midt i stova pynta 
vent. Eg synest, at ein maatte 
verta reint uppliva ved aa sjaa 
treet, daa ljosi brenn, sjølv um 
ein er noke gamall. Hugnad-
samt er det og, daa me set kring  
bordet, som er tillaga med alle 
gode retter, og me syng verset 
”Søde Jesu Davids rod” o.s.b. 

Jolenatt skal eit ljos brenna. 
Det er liksom meir høgtidsamt, 
naar ljoset sender ein straale 
utyver stova denne natti. 

Jolemorgon ynskjer me so 
kvarandre ein hugnadsam fest. 
Daa me hev ete frukosten og 
sunge salma ”Et lidet barn saa 
lystelig” og er ferduge aa halda 
andagt, reiser me til kyrkja, er so 
veret er til det. Me høyrer daa 
kyrkjeklokka ringja helgi inn. So 
skrid dagarne fram med hugnad 
og gleda. 

Men kvifor er det daa slik 
hugnad og gleda særleg i joli? 
Jau, den største gleda er, daa 
me minnast den store hendingi, 
daa Jesus vart fødd i Betlehem 
hi jolenatt i kong Herodes sine 
dagar. Daa englarne ute paa 
marki med gjætarane song 
lovsongen ”Æra vere Gud i det 

høgste! Fred på jordi, og hugnad 
med menneski!” Denne store 
hendingi er det at me held joli til 
minne um, og den er det, at den 
store gleda heng fast ved, og folk 
særleg må lengta etter. 

Dei to salmeversa Ragna nemner 
i stilen sin, er altså desse:

Søde Jesu, Davids Rot,
vi vil dig med Bøn og Bot
rede og berede Sted
i vor Sjel og Hjerte med.
Ta det hen og dann det best.
Kom herinn og vær vor Gjest.
Giv en salig Julefest.
(Kingo)

Dette verset vart i mange heim- 
ar nytta som bordvers julaftan. 

Et lidet Barn saa lystelig
er fød for os paa Jorden
ud af en Jomfru uden Svig, 
han er vor Frelser vorden.
Havd` ei Guds Søn sin Manddom 
saa,
da maatte Verden al forgaa.
Han Redning os kan raade.
Vi takke, sødest Jesu Krist,
at du et Menn`ske vorden est,
vogt os fra Helveds Vaade!
(Tysk 1400-t/ Grundtvig/ Wexels)

Av Jostein Molde
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I kyrkja vart denne salmen 
lenge sungen som «preike- 
stolvers» i juletida, til same 
tone som «I denne glade (søde) 
juletid» (NoS 44). Haug- 
ianarane og lekmannsrørsla 
tok salmen til seg og gav den 
plass i husandakten. Gjennom 
denne bruken utkrystalliserte 
det seg mange variantar av 
tonen (folketonar). Det er 
såleis god grunn til å tru at 
Ragna song ei slik folkeleg 
utgåve. 

Det er Selma Lagerløf som har 
fortalt om den heilage natta. 
Det hadde seg slik: Alle hadde 
juledag reist til kyrkje, alle 
minus to – den eine fordi ho var 
for ung, den andre for gamal. 
Og den gamle, ei farmor, tek 
til å fortelja - om ein mann 
som går ut for å låna varme til 

mor og nyfødt barn.  Under-
lege ting hender der han går 
fram.  Men ingenting vondt 
kan visst henda denne natta.  
Hundane bit ikkje, sauene vert 
ikkje redde, kjeppen vil ikkje 
slå, elden vil ikkje slokna eller 
øydeleggja. Forteljinga endar 
med  desse orda - frå farmor 

til veslejenta: «Dette skal du 
hugsa, for det er så sant som 
at eg ser deg og du ser meg. 
Det er ikkje ljos eller lampe det 
kjem an på, ikkje måne eller sol 
heller.  Det som er nødvendig, 
er at me eig slike augo som er 
i stand til å sjå Guds herleg-
dom».  

Den heilage natta

Ein tidleg morgon høyrer eg 
det nye Fadervåret og vert 
sitjande i tankar. Sjølv er eg 
kyrkjegjengar og medarbei-
dar i kyrkja vår. Soknerådet 
bestemte at vi skulle prøve 
ut den nye liturgien eit års 
tid, no er han innførd hjå 
oss. 

Sjølv om eg arbeider 
jamleg med liturgien, har 
eg vanskar. Gudstenesta før 
hang meir saman, tykkjer 
eg. Men eg prøver heile tida 
å verte fortruleg med den. 
Tenkjer at ting kanskje treng 
fornying.  Yngre folk knyter 
seg gjerne meir til det slik det 
no er. Vi eldre får berre vere 

med, men eg saknar mest 
dei gode, gamle salmane.  

Heldigvis bed vi Fadervår 
på «gamlemåten»! I radioen 
høyrer eg den nye forma, så 
det glir vel inn, det og!

Ei eldre veninne og eg 
drøfta dette, og då fortalde 
ho at ho hadde vore utsend-
ing til eit kyrkjemøte. Der 
var m.a. ein eldre biskop 
som heldt tale. Han tok føre 
seg den nye forma av Fad-
ervår, og sa til slutt: «Men 
hugs, adressa er den same»! 
Det får vi tenkje på, om det 
er fleire enn eg som kjem i 
vanskar.

Tankar kring den nye  
liturgien og Fadervår

Av Målfrid Skaar
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Hjarta som vankar 

“Mitt hjerte alltid vanker” er ein 
julesalme som truleg har kome 
meir fram att i dei seinare åra. 
Salmen er gamal. Han kan knapt 
reknast mellom dei lystelege. Til 
song og leik rundt juletreet finst 
det heilt andre. Likevel: Det er 
noko med han, ei djupn i tekst 
og uttrykksform som har evna 
til å nå fram - ikkje berre til dei 
eldre, men til dei yngre og. I 
seinare år har moderne artistar 
gjerne hatt denne salmen på 
repertoaret i advents- og juletid. 
Vart og vakkert har dei framført 
han. Som rett er - for her er det 
hjartespråk. 

Salmen er nær 280 år gamal. 
Diktaren er H.A. Brorson, 
dansk prest, etter kvart prost 
og biskop, salmediktar i pietis-
men si tid. Då det nærma seg 
julehøgtid i 1732, skreiv han i all 
hast “Nogle Julepsalmer”. Desse 
skreiv han for å gje kyrkjelydane 
etter hans syn noko betre enn 
kva dei før hadde hatt. Ei sann 
og verdig julefeiring var viktig 
for Brorson. Fleire av  salmane 
han skreiv, har synt seg å vera 
slitesterke. Ikkje utan grunn vert 
Brorson gjerne omtalt som “jula 
sin diktar”. 

Ein av desse er altså “Mitt 
hjerte alltid vanker”. Teksten, 
og tankane i han, er henta rett 
ut or juleevangeliet. Koplinga av 
tekst og ein vakker melodi har 
for mange gjort salmen gripande 

og sterk. Salmen ikkje berre for-
tel, men tolkar evangeliet. Han 
gjev hjelp til undring, glede, 
takksemd – i møte med underet 
frå julenatt. Barnet i krubba, 
Guds eigen Son – og så, tenk: 
komen til oss i ein stall, ikkje på 
eit slott. 

“Mitt hjerte alltid vanker” – 
det er eit underleg uttrykk. Eit 
hjarta som går og ruslar rundt 
i Jesu føderom?! Ja, underleg, 
om tanken skulle vera rasjonell, 
logisk. Men her er det hjartepråk, 
som alt sagt. Og då lyt det tolast, 
det meste. Jfr. ord og uttrykk 
i tallause romantiske viser og 
slagerar, pluss bedehussongar i 
hopetal. Her er det poesien som 
rår. Og det inderlege.

Det er “Jesu føderom” som 
her er i fokus. Ja: “Der samles 
mine tanker som i sin hoved-
sum”. Kjærleiken er frå Gud, 
så står det skrive. Gud har synt 
oss sin kjærleik framfor alt i det 
at han sende sin eigen Son som 
Frelsaren til vår jord. Går dette 
store heilt opp for oss, ja,- så 
vert me heller ikkje ferdige med 
å undra oss: at han som høyrde 
Gud til, kom som menneske 
i kjøt og blod, som ein av oss. 
Men nettopp slik kom han, slik 
bygde han brua mellom him-
mel og jord. Juleevangeliet, visst 
må det vel fylla oss og med ei 
undring - som hjå diktaren før 
oss: Ja, i Jesu føderom - “der er 

min lengsel hjemme, der har min 
tro sin skatt, jeg kan deg aldri 
glemme, velsignet julenatt!”

Og det forstørrar seg, dette 
enkle Jesu føderom. Slik at “den 
mørke stall skal være mitt hjertes 
frydeslott”. Og vidare: “Der 
kan jeg daglig lære å glemme 
verdens spott”. Det finst ein 
kvardag, ein motstand, ikkje 
alle ser og trur. Underleg, det 
og: “...at himlens fryd og ære, 
det levende Guds ord skal så 
foraktet være på denne arme 
jord”! Og Jesus, du som i din 
himmel hadde alt – kunne vel ha 
vist deg fram så du heller hadde 
vorte møtt med “herresale” og 
“silkedyne”? Slik gjev han oss 
del i si eiga undring, diktaren. Ja, 
vers-for-vers i denne klassiske 
julesalmen. 

I dei to siste versa endar han 
så opp i ei sterk vedkjenning 
og bøn. Atter er det med ord i 
hjartespråk. “Akk, kom jeg opp 
vil lukke mitt hjerte og mitt 
sinn...” Det handlar om at Jesus, 
sveipt og lagd i ei krubbe, no enn 
meir skal verta “her i mitt hjerte 
svøpt”. Dette er den inderlege, 
personlege tonen – der det 
handlar om ein fødsel, ikkje 
berre i ein stall i Betlehem, men 
“herinne i hjertets dype grunn!” 

Ein salmemeditasjon ved Ivar Molde
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Om våren for Kong Sverre frå 
Trondheim og sørover med ein 
stor hær og kom til Bjørgvin 
jonsok-bel. Då hadde det kome ei 
mengd med skip til byen, mest frå 
alle land. Sudmennene (sudmenn:  
tyskarar) hadde ført med seg 
mykje vin, så i Bjørgvin var ikkje 
vinen dyrare enn øl. 

Det var ein gong nokre karar 
som sat og drakk vin. Så ville 
dei ha meir; men sveinen åt sud-
mennene ville ikkje lata dei få. 
Det var ikkje meir enn ei potte vin 
dei tretta om, og til sist ville nor-
dmennene gå og bryta opp bua. 
Men sudmennene var innanfor og 
stakk ut med sverda, og nokre vart 
såra. Dette spurdest over byen, 
og dei sprang etter våpna sine 
både tyskarane og nordmennene, 
og så slost dei, og det fall nokre, 
mest av byfolket. Sudmennene 
sprang til skipa og la alle skutene 
saman ute på Vågen. Bymennene 
laga seg til og ville taka på dei; 
men sistpå kom det til fred. – Den 
sommaren vart det og gjort mykje 
anna ustyr i fylla.

Noko seinare heldt kongen ting 
i byen. Då tala han, og sa: «Vi vil 
takka engelskmennene som har 
kome hit med kveite og honning, 
mjøl eller klede. Like eins vil vi 
takka dei som har ført hit lereft og 
lin, voks eller kjelar. Dei vil vi og 
nemna med takk som er komne 
frå Orknøyane, Hjaltland, Færøy-
ane eller Island og har ført hit slike 
ting som vi ikkje kan vera forutan, 
og som dette landet har gagn av. 
Men annleis er det med tyskarane. 
Dei har kome hit i stor mengd og 
med mange skip og etlar å føra 
herifrå smør og skrei – ei utførsle 

som er til stor skade for landet  
– og så kjem dei i staden med vin, 
som folk har lagt seg etter å kjøpa, 
både mennene mine og byfolket og 
kjøpmennene. Av denne handel- 
en har det kome mykje vondt, 
men inkje godt. Her har mange 
tynt livet sitt, og somme har mist 
lemer eller fått anna mein for 
heile levetida, somme har vorte 
såra eller dengde og ber svivørd-
ing. Og alt dette veld ovdrykken. 
Eg seier desse sudmennene stor 
utakk for dei kom, og vil dei ha liv 
og gods, så får dei koma seg bort 
herifrå med det aller fyrste. Deira 
ærend har vore til ugagn for oss 
og riket vårt. 

De må koma i hug kva ovdrykk 
i røynda er, kva han avlar og kva 
han øyder. Det er det fyrste, som 
minst er å nemna, at den som slår 
seg på drykk, han spiller utkoma 
si. For drykken øyder og gjer 
ende på all eigedom, til dess den 
som var ein velhalden mann, vert 
vesal og fattig og utarma. Den 
andre skaden drykken gjer, er 
den, at drikkaren misser minnet 
og gløymer alt det som han skulle 
hugsa på. For det tredje trår han 
etter alle vonde ting; han reddast 
ikkje for å taka gods med urett, og 
kvinner med. For det fjerde er det 
det med drykken, at han eggjar 
mannen opp, så han ingen ting 
toler korkje i ord eller gjerning, 
men gjer tvifald ilt mot det dei har 
gjort han. Og ofte vert han eggja 
til å slengja sneiord etter dei som 
er skuldlause. Det følgjer og med 
ovdrykken at han veikjer lekam- 
en, så ein må tola mykje vondt 
og mødast av vaking, og at han 
tyner blodet i alle lemene og såleis 

spiller all helse. Og når eigedom, 
helse og vitet med er borte, så 
eggjar drykken folk til å øydeleg-
gja det som endå er att, og det 
er sjela. Dei tek til å vanvørda 
alle gode seder og rette bodord, 
får lyst til å synda, vender hugen 
sin frå den allmektige Gud og alt 
godt og legg seg ikkje på minne 
noko av det han har gjort. Tenk 
no etter, de drikkarar, når de skal 
skiljast frå alt i same stunda; både 
drykken og livet, kven trur de då 
grip sjela? Kom no i hug kor ulik 
denne livnaden er den som burde 
vera; for ein skulle fara med vit i 
alle ting. Hærmenn skal i fred vera 
spake som lam, men i ufred djerve 
som løver. Kjøpmenn og bønder 
skal og vera fredsame og leva 
etter sitt stand, auka sitt gods med 
ærleg strev, gjeta det med vit, og 
vera milde til å gjeva. Og dei som 
mindre er, skal vera takksame og 
tena kvar sin overmann med god 
vilje og gjera kvar sitt beste».

Kongen enda talen sin med 
at han bad mennene sine vera 
seduge og halda fred med 
byfolk og bønder og kjøpmenn.   
–  Denne talen vart mykje rosa av 
alle skjønsame folk.

Dette utdraget frå «Sverre-
soga» er sendt oss av Øyvind 
Drageland, Nesttun. På sitt vis 
kan det tena  som ein kommentar 
til artikkelen om Heidruns mjød i 
nr. 4/12.  

- red.

Kong Sverre talar mot drikking
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Juleevangeliet i tre versjonar:
1938:
1)I dei dagane let keisar Augustus 
lysa ut at det skulde takast mann- 
tal yver heile verdi. 2) Dette var 
fyrste gongen dei tok manntal, 
medan Kvirinius var landshovding 
i Syria. 3) Då for alle heim, kvar til 
sin eigen by, og skulde skriva seg 
i manntalet. 4) Josef og for frå 
Galilea, frå den byen som heiter 
Nasaret, upp til Judea, til Davids-
byen, den som dei kallar Betle-
hem – for han høyrde til Davids 
hus og ætt – 5) og vilde skriva 
seg der. Maria, festarmøyi hans, 
var med han; ho gjekk då med 
barn, 6) og medan dei var der, 
bar det so til at tidi hennar kom, 
7) og ho åtte den fyrste sonen 
sin; ho sveipte han og la han i ei 
krubba, for det var ikkje rom åt 
dei i herbyrget. 8) Det var nokre 
hyrdingar der i bygdi som låg ute 
og vakta buskapen sin um natti. 
9) Best det var, stod ein engel frå 
Herren innmed dei, og Herrens 
herlegdom lyste kringum dei. Då 
vart dei fælande redde; 10) men 
engelen sa til dei: Ver ikkje redde! 
Eg kjem med bod til dykk um ei 
stor gleda, som skal timast alt 
folket: 11) I dag er det fødd dykk 
ein frelsar i Davids by; han er 
Kristus, Herren! 12) Og det skal 
de hava til merke: De skal finna 
eit lite barn som er sveipt og ligg 
i ei krubba. 13) Og brått var det 
ein stor her av himmelånder med 
engelen; dei lova Gud og kvad: 
14) Æra vere Gud i det høgste, 
og fred på jordi, og hugnad med 
menneske!

1978:
1)I dei dagane let keisar Augustus 
lysa ut at det skulle takast mann- 
tal over heile verda. 2) Dette var 
fyrste gongen dei tok manntal, 
og det hende medan medan 
Kvirinius var landshovding i Syria. 
3) Då for alle heim, kvar til sin by, 
og skulle skriva seg i manntalet. 
4) Josef og for frå byen Nasaret i 
Galilea og opp til Judea, til Davids- 
byen, som heiter Betlehem, for 
han høyrde til Davids hus og ætt, 
5) og skulle skriva seg der. Maria, 
festarmøya hans, var med han. 
Ho venta då barn. 6) Og medan 
dei var der, kom tida då ho skulle 
føda, 7) og ho fekk son sin, den 
fyrstefødde; ho sveipte han og la 
han i ei krubbe, for det var ikkje 
rom åt dei i herberget. 8) Det var 
nokre gjætarar der i grannelaget, 
som låg ute og vakta sauene sine 
om natta. 9) Best det var, stod ein 
engel frå Herren framfor dei, og 
Herrens herlegdom lyste kringom 
dei. Då vart dei fælande redde.  
10) Men engelen sa til dei:  «Ver 
ikkje redde! Eg kjem med bod til 
dykk om ei stor glede som skal 
timast alt folket. 11) I dag er det 
fødd dykk ein frelsar i Davids by; 
han er Kristus, Herren. 12) Og 
det skal de ha til teikn: De skal 
finna eit barn som er sveipt og 
ligg i ei krubbe.» 13) Brått var det 
ein stor himmelhær saman med 
engelen; dei lova Gud og kvad: 
14) «Ære vere Gud i det høgste, 
og fred på jorda blant menneske 
som Gud har hugnad i!»

2011:
1)I dei dagane let keisar Augustus 
lysa ut at det skulle takast mann- 
tal over heile verda. 2) Dette var 
første gongen dei tok manntal, 
og det hende medan Kvirinius var 
landshovding i Syria. 3) Då for 
alle heim, kvar til sin by, og skulle 
skriva seg i manntalet. 4) Også 
Josef drog då frå byen Nasaret i 
Galilea og opp til Judea, til Davids- 
byen som heiter Betlehem, for 
han høyrde til Davids hus og ætt, 
5) og skulle skriva seg der saman 
med Maria, som var lova bort til 
han. Ho venta då barn. 6) Og 
medan dei var der, kom tida då 
ho skulle føda, 7) og ho fekk son 
sin, den førstefødde. Ho sveipte 
han og la han i ei krubbe, for det 
var ikkje husrom for dei. 8) Det 
var nokre gjetarar der i området 
som var ute på marka og heldt 
vakt over flokken sin om natta. 
9) Med eitt stod ein Herrens 
engel framfor dei, og Herrens 
herlegdom lyste kringom dei. Då 
vart dei gripne av stor redsle. 10) 
Men engelen sa til dei: «Ver ikkje 
redde! Sjå, eg kjem med bod til 
dykk om ei stor glede, ei glede 
for heile folket: 11) I dag er det 
fødd dykk ein frelsar i Davids by. 
Han er Messias, Herren. 12) Og 
det skal de ha til teikn: De skal 
finna eit barn som er sveipt og 
ligg i ei krubbe.» 13) Brått var det 
ein stor himmelhær saman med 
engelen; dei lova Gud og song: 
14) «Ære vere Gud i det høgste, 
og fred på jorda blant menneske 
Gud har glede i!»
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I romanen «Lenker» (1998) har no avdøde 
Anne Karin Elstad ei vakker skildring av ein jule-
kveld i heimen. Den historiske ramma er andre 
verdskrigen, den geografiske: eit bygdemiljø på 
Nordvestlandet. Alt var så visst ikkje berre idyll, 
korkje i bygda eller i familien. Likevel: Her er 
dei samla, no er det høgtid. Det er Julie, mor 
i huset, som opplever stunda slik det her er 
skildra: 

De siste årene har guttene byttet på å lese 
juleevangeliet under julekveldsmiddagen. I år 
er det Kristers tur, og han leser det vakkert, men 
slik er det, dette evangeliet blir på en måte nytt 
hver gang det leses. Aldri har visst Julie opplevd 
det vakrere og sterkere enn å høre Krister lese 
det denne julekvelden. Juleevangeliet, intet er 
skrevet vakrere enn dette, intet skaper vakrere 
bilder i henne, det er poesi. Det høytidelige 
språket bærer ordene høyt over hverdagen. En 
ussel stall blir til et tempel, et nyfødt guttebarn 
Guds Sønn, en fattig kvinne opphøyet til hans 
mor, »og hun svøpte ham og la ham i en krybbe, 
thi der var ikke Rum for dem i Herberget». Med 
stemmer som dirret av høytid synger de så den 
vakreste av alle julesalmene: «Mitt hjerte alltid 
vanker i Jesu Føderum» osv.

Juleevangeliet kan me kalla for ei grunn- 
forteljing. Det er ei slik ei som er særs viktig, 
som ligg til grunn for ein tradisjon – og som 
såleis er med på å seia oss noko om kven me er, 
me og. Andre døme: Forteljingane om 1814 og 
Henrik Wergeland, dei høyrer til når det er 17. 
mai. Dei er med på å gje oss innhaldet, sam-
stundes mykje av den stemning og atmosfære 
som høyrer dagen til. Går me til 1. mai, så har 
den dagen sine forteljingar, songar. Andre fest- 
dagar, dei har sitt. Noko er nasjonalt, noko har 

eit vidare perspektiv.  Juleevangeliet høyrer så 
avgjort til det internasjonale. Ei grunnforteljing 
– ja,- men ikkje berre her hjå oss! Endå det er 
norsk jul me feirar, så lat oss ikkje gløyma at 
dei feirar då  jul i andre land og kulturar og.  
Ja, såleis over heile den vide jord. 

Advent og jul er ei tid då mange søkjer til 
kyrkjene våre. Til konsertar, samlingar der ein 
syng og spelar jula inn. Salmar, songar og 
musikk har denne fine evna til å røra ved hjarte- 
strengene våre. Ved juletid dukkar englane 
fram, ikkje berre nissen. Det finst elles kristen 
tradisjon rundt nissen og (St. Nikolaus). Så er 
det enn meir julekrubba – dekorativt innslag  
i mange av heimane våre. Og med julekrubba 
er det då juleevangeliet, eintydig i fokus.

«Og dette skal de ha til teikn», sa engelen. 
«De skal finna eit barn som er sveipt og ligg i 
ei krubbe». Det er her noko viktig: krubba som 
eit teikn. Teiknet som ber bod om at i dette som 
her hender, er Gud. 

Så er det noko med jula og ei gamal forteljing 
som framleis kan ta tak - ikkje berre i ein og 
annan, men i mange av oss. Noko som kan 
dra oss med, i ei innleving, ei undring.  Ja, med 
eit ope, eit undrande sinn går det ein veg inn 
i mysteriet, i Underet:  at i dette vesle barnet, 
fødd i Betlehem og av Maria for kring 2000 år 
sidan...så er Gud sjølv til stades.  Gud for oss! Ja, 
såleis både i høgtid og kvardag. No er det atter 
høgtid. I ein av salmane våre (Norsk Salmebok 
nr. 10) uttrykt slik:

Til høgtid no seg samle i Jesu Kristi namn,
dei unge med dei gamle og haste i hans famn!
Han sjølv er jolegåva, vår lyst og livsens sol,
me honom høgt vil lova, med honom held me jol.

Til høgtid
Av Ivar Molde
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Ho voggar han
Av Hans Johan Sagrusten

Det lyser over byen frå ei stjerne.
I Betlehem har alle gått til ro,
men Josef og Maria, desse to,

er komne hit til byen frå det fjerne.

No sit dei med ein nyfødd dei skal verne.
Maria hugsar engelen som sto 

og sa at Herrens tenar, det var ho,
og inst i hjarta ville ho det gjerne.

Men utanfor er svarte vinternatta,
og der Maria ligg på Josefs arm

og voggar vesle guten, held han varm, 

der spør ho kanskje: «Kven kjem til å fatta
at barnet som eg vermer mot mi hud,

er sendt frå himmelen og Son til Gud?»

Frå «Evangeliesonettar» (Lunde Forlag 2012). 
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Det finst berre to slags menneske
som kan kallast fornuftige. Det er 

dei som tener Gud av heile sitt
hjarta fordi dei kjenner han, og dei
som søkjer han av heile sitt hjarta

fordi dei ikkje kjenner han.

Blaise Pascal –  etter Per Lønning
i «Et veddemål» (Univ.forl. 1980).
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