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Mellom foredragene var det godt å få mulighet til å strekke litt på seg. 

LEDER

FOTOGRAFER: TRYGVE ANDERSEN OG EDY SWART

Odd-Henrik Olsen

Det er ikke ofte vi har vært så man-
ge. Rundt 130 personer, fra fjern og 
nær fylte godt opp i salen i Sandefjord 

Adventistkirke. Det var fint å se at en del nye, 
litt yngre seniorer, kom denne gangen og fikk 
oppleve vårt hyggelige felleskap. Det var vel 
ellers våre foredragsholdere, Serena og Sigve 
Tonstad og deres interessante emner som trakk 
en så stor gruppe til dette høsttreffet.

Forsamlingen ble ønsket velkommen av 
Frøydis Liseth, og Reidar Larsen hadde en an-

Trygve Andersen !

Nå begynner dette å bli en 
stund siden, men her er et  
lite referat og noen bilder.

«Alt var bedre før»

Etter hvert som tiden går, synes jeg at jeg får et bedre overblikk over den tiden 
jeg har levd, og samtidig en større innsikt i betydningen av de begivenhetene 
som fant sted. Jeg ser tendenser, forandringer og holdningsendringer på mange 

områder, slik at det faktisk er fristende å tenke at «Det var bedre før – alt var bedre før.»
VÆRET VAR BEDRE FØR. Vi hadde ikke hørt ordet «ekstremvær». Sommeren var uendelig lang og 

preget av solfylte dager med høytørk for bøndene og badetemperatur for alle oss barn. Vi lærte oss å 
svømme i havet. (Svømmehaller var ikke «oppfunnet». Vinteren bød på stabilt skiføre fra januar til 
ut i april (Dette gjaldt naturligvis for Nord-Norge der jeg vokste opp.) 

MATEN SMAKTE OGSÅ BEDRE. Is i «gamle dager» og is i dag er noe helt forskjellig. I Danmark kan 
vi om sommeren se noen butikker som reklamerer for «gammeldaws isvaffel». «Gammeldaws» betyr 
at det er ekstra godt – at det var bedre før.

VI VAR OGSÅ ANNERLEDES. Vi var mer tilfredse, vi var mer nøysomme. Når vi ønsket oss ting, 
sparte vi penger til vi fikk råd til å kjøpe det – eller vi håpet at vi kunne få det til jul. I dag kjøper vi, på 
kreditt, på avbetaling. Det gjør det vanskelig å gi folk gaver, for de har jo alt. Nei, da var det bedre før.

MENIGHETEN VAR OGSÅ BEDRE FØR. Vi visste hva vår tro og lære gikk ut på, og hvordan profeti-
ene i Daniels bok og i Johannes Åpenbaring skulle tolkes. Vi kunne utregninger om dager og år og 
dyr og symboler. Slik er det ikke mere. Når hørte du sist en preken om Dyrets Merke? 

Jo, det er fristende lett å slutte seg til det koret som synger om hvordan ting var bedre før – hvor-
dan alt var bedre før. Men i stedet for å gjøre det, vil det være mer hensiktsmessig å ta en rask reali-
tetsorientering, for da blir vi klar over at disse tankene er ikke oppfunnet verken i vår tidsalder eller 
i vårt årtusen – eller i det forrige årtusen. Nei de går minst så langt tilbake som til kong Salomos tid. 
Han skriver nemlig i Forkynneren 7, 10: «Si ikke: Hva kommer det av at alt var bedre i gamle dager 
enn nå? Du spør ikke slik om du er vis.»

Det er nemlig slik at hvis vi bygger vår oppfatning og mening bare på det vi kan se og observere 
med egne øyne og gjennom historien, så får vi et for dårlig perspektiv til å se hele bildet. For å få et 
større og mer korrekt perspektiv på historien og utviklingen, må vi ha med alt det vår Gud og Skaper 
har gjort gjennom historien og alt det han har fortalt oss om sine tanker og sine handlinger og sine 
planer med vår verden og med oss som enkeltmennesker. Når vi gjør det, er det ikke lenger noe øn-
ske hos oss om å komme tilbake til «de gode, gamle dager». Vi har fått øynene åpne til å se noe mer, 
slik at det som Salomo også sier, gir mening også i vår situasjon og vår bedømmelse av situasjonen: 
«Enden på noe er bedre enn begynnelsen, tålmod er bedre enn hovmod.» (Fork 7,8.)

Så selv om vi opplever smerten over at ting utvikler seg i en negativ retning om bringer oss sorg 
og smerte, og selv om Bibelen forteller oss at ingen menneskelig innsats, anstrengelse eller visdom, 
vil snu utviklingen og skaffe oss en bedre verden, så har vi et løfte og en forsikring om at «enden på 
noe er bedre enn begynnelsen, tålmod er bedre enn hovmod».

GUD VIL GRIPE INN. Rense og rydde opp i denne verden, «skape en ny himmel og en ny jord, der 
rettferdighet bor.» Det er der vi kan rette blikket. Der vil vi finne trygghet og mot til å leve i denne 
verden slik den nå er. Slik kan vi møte dagene i det nye året og hver dag glede oss over at vår Skaper 
ikke har glemt oss, men vil være med oss alle dager, helt til verdens ende.

Må denne tro og tillit gjøre at 2018 blir ditt beste år så langt.  n

SANDEFJORD

17. SEP

>>

Vellykket høsttreff
– samlet 130 seniorer

dakt, før Sigve slapp til med sitt foredrag. Og 
han hadde mange tankevekkende overraskel-
ser på lur. Han tok utgangspunkt i tekster i Det 
gamle testamentet om hvordan jødene skulle 
forholde seg til sine nabofolk, med Guds sterke 
oppfordringer om å minnes at de selv hadde 
vært slaver i Egypt. Han leste ellers opp svært 
spesielle uttalelser fra Martin Luther om hva 
man burde gjøre med jødene, som ga mange 
hakeslipp. Men han satte det også inn i en stør-
re sammenheng, om hvordan både jøder og 
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SANDEFJORD

17. SEP

andre grupper av mennesker har blitt urettferdig behandlet 
opp gjennom historien, også av kristenheten. 

Sigve skapte et engasjement i salen, både om dette og om 
hans andre hovedemne, som gikk på hvordan vi vurderer de 
muslimske flyktningene som sprer seg i vår egen del av ver-
den i dag. Det ble mange spennende innfallsvinkler til dette, 
både om muligheter og om utfordringer. 

Sigve fikk også en liten bolk på slutten av dagen, hvor 
han blant annet dro inn de store perspektivene på hvordan 
«Vesten» har rotet det til i «Østen» med sine kriger i våre 
dager. Vi fikk også anledning til å stille spørsmål til disse tin-
gene. 

Midt på dagen var det en deilig middag, laget til av 
Erik Steinsvåg, og servert med god hjelp av lokale krefter i 
Sandefjord menighet. Takk til dere som bidro med dette. 

Etter middagen fikk vi litt musikk, før vi slapp til Serena. 
Hun var helt tydelig på hjemmebane med sine gode råd om 
livsstil og helse, og vi ble oppdatert med de siste undersøkel-
ser om hva som er bra for oss med hensyn til mat og mosjon. 
Et viktig poeng var å gjøre livsstilsendringene så enkle som 
mulig.

Samlingen ble rundet av med litt forfriskninger, servert 
av de lokale krefter i Sandefjord, før vi kunne dra hjem, litt 
visere enn da vi kom.  n

Serena Tonstad

 "Gjør 
livsstilsendring 
så presis og lett 
     som mulig!"
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Da er vi kommet til den fjerde av 
de fem store sangforfatterne som 
Karen Kampmann Bothner skriver 

om i boken Kirkens mestersangere, som 
jeg har brukt som hovedkilde til denne 
serien. Og Grundtvig ruver i det religi-
øse landskapet på 1800-tallet, ikke minst 
på sangens område. Han skal ha diktet, 
oversatt eller omarbeidet nærmere 1500 
salmer. En enorm salmeskatt. Han utga 
da også et eget salmeverk i to bind, med 
navnet Sangværk til den danske Kirke. 
Og han fant inspirasjon til sine sal-
mer overalt i Bibelen og kristenlivet, fra 
Israels lovsanger, fra greske og latinske 

hymner, og fra tyske og engelske, luther-
ske og reformerte kilder, og i folkedikt-
ningen. Kampmann Bothner sier det så 
vakkert: «Og alt sammen lot han gå gjen-
nom sin kjærlighets smeltedigel og deret-
ter oppstå i en ny og skjønnere form, slik 
som sangen hadde tonet i hans eget bryst, 
slik som den var gjennomlevet i dypeste 
sorg eller høyeste glede». 

N.F.S. Grundtvig ble født i 1783 på 
Udby prestegård på Sjælland, og vokste 
opp i et hjem preget av ortodoks og from 
kristendom. Faren var prest, og en still-
ferdig «bokorm», moren var mer anlagt 
for «det store og mektige». Nicolai skri-

ver senere om seg selv og sin mor: «… 
sans for sang og syn for sage fikk han 
med ditt adelsblod» Han hadde tre brø-
dre, og de ble alle prester som han selv.

Gjennom sin studietid ble han sterkt 
influert av rasjonalismen, eller «fornuft-
stroen», som var på full fart inn i det dan-
ske samfunnet. Man tenkte at man måtte 
tolke Bibelen ut fra menneskets «sunne 
fornuft». (Slik var det faktisk ikke i Norge 
på den tiden.) Men det tok heldigvis bare 
noen år før han kom tilbake til sin barn-
doms tro og tillit til Gud og hans Ord. 
Han tok et ganske heftig oppgjør med 
rasjonalismen både i bøker og fra taler-
stolen. Og det ble for sterk kost for kir-
kelederne, så han ble for en tid utestengt 
fra prestetjenesten. Men han kom sterkt 
tilbake.

Grundtvig var en stor skribent også 
av bøker, og godt mottatt i sin samtid 
som forfatter. Totalt rundt 100 store bind 
har vi fra hans hånd. Men størst av alt ble 
hans salmediktning, dels takket være en 
litt velstående kollega, som kjøpte ham 
fri for en periode, slik at han kunne kon-
sentrere seg om å skrive salmer på heltid. 

Et annet område som han utmerket 
seg på, var interessen for ungdommens 
utdannelse. Han var ikke fornøyd med 
«latinskolens pugging», og ville ha de 
unge til å utfolde seg i skolen på en helt 
ny og kreativ måte. Grundtvig kalte la-
tinskolen for «en skole for døden». Hans 
skole skulle være for livet. Flere av de sto-
re norske forfatterne var nok inspirert av 
Grundtvig på dette området. Jeg kommer 
ikke utenom å tenke på «Lille Marius» i 
Kiellands Gift, som slet med å pugge la-
tin, og det berømte sitat derfra: «Mensa 
rotunda, sa lille Marius, og døde.» 

For å gjøre noe med dette, skapte 
Grundtvig «folkehøyskolen». Her skulle 
ungdommene lære tro, håp og kjærlighet, 
livsglede, skjønnhet, kunst, litteratur, vi-
tenskap osv. I forhold til dette prosjektet 

hadde han også gode kontakter i Norge, 
og den Grundtvigske folkehøyskolen 
utviklet seg raskt også her i landet. Den 
lever for øvrig godt den dag i dag, som 
«Den frilynte folkehøyskolen», merkelig 
nok forholdsvis fri for religion, og i kon-
kurranse med de kristne folkehøysko-
lene. Den bygger likevel på mange av de 
Grundtvigske ideer fremdeles. 

Men tilbake til Grundtvigs salmer. 
I vår nyeste sangbok har vi bare fire av 
dem. Det er «Vidunderligst av alt på 
jord», «Guds ord det er vårt arvegods», 
«Påskemorgen slukker sorgen», og 
«Kjærlighet er lysets kilde». Flotte sanger 
alle sammen! 

Men dette er bare noen få av alle de 
Grundtvig-salmene vi 
«seniorer» kjenner fra 
vår skolegang i «gamle 
dager». Jeg tror nesten 
alle våre lesere vil gjen-
kjenne de fleste av dis-
se sangtitlene: «Dette 
er dagen som Herren 
har gjort», «Tegn skal 
det skje før domme-
dag», Kimer, I klok-
ker», «Et barn er født 
i Betlehem», «Følger 
med til urtegården», 
«Hill deg Frelser og 
forsoner», «Krist sto 
opp av døde», «Nu be-
der vi Den Helligånd», 
«Den signede dag», 
«Apostlene satt i Jeru-
salem», «Nu hjertelig jeg lenges», «I dag 
på apostolisk vis», «Kirken den er et 
gammelt hus», «Det er så yndig å følges 
ad», og «Deilig er den himmel blå». 

Og det var bare et lite utdrag av lis-
ten over de Grundtvig-salmene som sto i 
Landstads reviderte sangbok.

Da Grundtvig var ferdig med preste-
utdannelsen, fikk han jobb som huslærer. 

SANG- OG MUSIKKHISTORIE

NORDENS SKALD
Nicolai Fredrik Severin Grundtvig

del

4

Trygve Andersen !

>>

Et teologisk  
tidsskrift var 
også en del  
av Grundtvigs  
mangfoldige 
produksjon.

PORTRETT AV GRUNDTVIG, 80 ÅR GAMMEL, MALT AV WILHELM MARSTRAND
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Dette førte ham inn i en stor følelsesmes-
sig omveltning. Han var som nevnt preget 
av rasjonalismen, men nå ble han omgitt 
av vakker natur, han leste følelsesbetont 
litteratur, og ble i tillegg håpløst forelsket 
i den unge fruen på gården. Alt dette lu-
tret ham som menneske, og han kom til et 
nytt syn på kristendommen og troen. Han 
begynte på denne tiden å skrive bøker om 
mytologi og historie, og de ble godt mot-
tatt. Og han fikk så en lærerstilling på en av 
Københavns mest ansette skoler.  

Nå ble han så bedt av sin far om å søke 
en kapellanstilling hos ham, for faren be-
gynte å bli gammel og skrøpelig. Det var da 
Nicolai holdt sin berømte avskjedpreken i 
København: «Hvi er Herrens ord veget fra 
hans hus», med et oppgjør med rasjonalis-
men. Det vakte stor oppsikt og sinne i det 
øvrige presteskapet i byen, og han fikk en 
klage mot seg, som denne gangen bare før-
te til en irettesettelse. 

Samme høst, i 1810, gjennomgikk han 
en religiøs krise selv, han snudde sine ord 
mot seg selv: «Er du selv en kristen, har 
du dine synders forlatelse?» Og dette førte 
ham inn i så store anfektelser at han gikk 
inn i en sinnssykdom. Merkelig nok stam-
mer en av hans ypperste åndelige sanger, 
«Deilig er den himmel blå», fra denne tun-
ge perioden. Heldigvis kom han ut av syk-
dommen etter å ha flyttet hjem og begynt 
å jobbe hos sin far. Han fikk tilbake freden 
og frelsesvissheten. 

Hans salmediktning begynte for al-
vor etter farens død i 1813. Han flyttet da 
til København igjen, og livnærte seg som 
lærer og skribent en lang periode. Nicolai 
giftet seg første gang i 1818, og gikk til-
bake til presteyrket i 1821, på Præstø på 
syd-Sjælland. Men han lengtet tilbake til 
København, og i 1822 fikk han en preste-
stilling i Vår Frelsers kirke. Det varte imid-
lertid heller ikke så lenge, for han ble nå 
idømt livsvarig sensur på grunn av sin op-
posisjon mot rasjonalismen, etter et skrift 

med anklager mot en professor Clausen 
som ikke ble tatt nådig opp. Denne sen-
suren varte til 1837, da han ble «benå-
det» av kronprins Christian (senere kong 
Christian 8.), og han fikk en ny prestestil-
ling ved Vartov hospital kirke. Der jobbet 
han resten av livet, i 33 år. 

I sensur-tiden foretok han tre studie-
reiser til England, og kom i gang med sitt 
folkehøyskole-prosjekt. I tillegg til at han 
skrev salmer og bøker.. 

Som jeg nevnte da jeg skrev om Luther, 
så laget Grundtvig en ny oversettelse til 
dansk av salmen «Vår Gud han er så fast 
en borg». Dette var til 300-års minnet for 
reformasjonen, i 1817. Og han skrev da 
et tilleggsvers, «Guds ord det er vårt ar-
vegods», som i noen sangbøker har vært 
brukt sammen med Luthers tekst. I vår 
sangbok er den skilt ut som en egen sang, 
og man kan nok diskutere hva som er mest 
«riktig». I dette verset uttrykker Grundtvig 
sin sterke bibeltro, og ønske om at Guds 
ord skal bringes videre til de kommende 
generasjoner, ved at vi selv «holdt det høyt 
i ære». «Det er vår hjelp i nød, vår trøst i 
liv og død. O Gud hvordan det går, la dog 
mens verden står, det i vår ætt nedarves.»

Og denne troen på Guds ord holdt han 
fast ved. I sitt 86. år skrev han:

Bok over bøker, vår hellige skrift,
ei skal du glemmes i sangen:
Minnet for slekten om ordets bedrift,
vidne fra tid forbigangen,
Skjenket Guds folk 
 til oppmuntring og trøst,
når de undvære må seernes røst,
Guds engler til skyen deg løfte.

I vår sangbok har vi som nevnt også en 
vakker påskesang, «Påskemorgen slukker 
sorgen». Grundtvig skrev mange påske-
sanger, men dette er vel den mest brukte, 
og synges i de fleste norske kirker på 1. på-
skedag. Gledesbudskapet om at Kristus er 

oppstått, og frelsesverket er fullført, klinger 
i alles hjerter. Jeg håper alle får tak i det vik-
tige i dette budskapet. Og vi burde kanskje 
synge denne sangen litt oftere i våre kirker 
også, selv om vi ikke har tradisjon for å fei-
re 1. påskedag.

Hva så med julen? Grundtvig fikk selv-
sagt noen «fulltreffere» der også. I tillegg til 
den nevnte «Deilig er den himmel blå», så 
synges vel i alle hjem både «Kimer, I klok-
ker», og «Et barn er født i Betlehem».  

Sangen «Kjærlighet er lysets kilde», 
som vel mange av oss har brukt som bryl-
lupssalme, er ganske riktig en hyllest til 
kjærligheten. Grundtvigs første kone døde 
i 1851, men det tok bare 9 måneder før han 
giftet seg igjen. Han var da 68 år, hans nye 
kone var 30 år yngre. Dette var et kort, men 
lykkelig ekteskap, og det var i denne peri-
oden han skrev denne sangen. Han giftet 
seg enda en gang, i 1858, og hans siste kone 
levde til etter hans død. Om sine tre koner 
skal Grundtvig ha sagt, at den første var 
«søsterlig», den andre var «moderlig», og 
den tredje var «datterlig», og han betegnet 
de tre ekteskapene henholdsvis som «en 
idyll», «romantikk», og som «et eventyr».  

Den siste av de sangene av Grundtvig 
som vi har i vår sangbok, «Vidunderligst 
av alt på jord», ble først diktet i 1828, og 
var tenkt som en innføring i kristentroen 
til hans egne barn. Den inneholdt 26 korte 
vers, og handler om mange sider ved Jesus 
og hans rike. I 1853 skrev han den om, og 
forkortet den til 11 vers. I vår sangbok har 
vi bare 4. Det er litt rart hvordan tiden har 
forandret seg når det gjelder lengden på 
sangene. Den gang mange av våre sanger 
ble skrevet, var de en hel «preken». Nå er 
det bare noen få tanker i hver sang.  Men 
det er vel slik man vil ha det..

Grundtvig var vel ansett i Norge, kan-
skje mest på grunn av folkehøyskoleideen. 
Men også hans syn på kristendommen 
og hans sanger ble godt mottatt her, fak-
tisk raskere enn i Danmark, hvor han som 

nevnt lenge var kontroversiell i forholdet 
til den danske folkekirken. Da Grundtvig 
kom til Norge en tur i 1851, ble han mottatt 
som en konge, og feiret som tidens store 
åndshøvding. Han hadde sine motstandere 
her også, men langt flere medspillere. 

Grundtvig ble en gammel mann, 89 
år, og han var åndelig sterk hele livet. Han 
hadde perioder med sinnssykdom, men 
kom seg gjennom det. Og han skrev salmer 
til det siste.

Karen Kampmann Bothner runder av 
sitt kapittel om Grundtvig med et par vers 
av hans egen hånd, som hun mener kan stå 
som symbol for hele hans liv:

Gi mig, Gud, en salmetunge,
så for dig jeg rett kan sjunge
høit og tydelig,
så jeg føle kan med glede
søtt det er om dig å kvede
uten skrømt og svik.

Himlene din glans forkynne,
la hver morgen mig begynne
dagen med din pris.
Og når aftenklokken ringer,
la min sang på englevinger
stige ligervis.  n

SANG- OG MUSIKKHISTORIE

Grundtvigs 
håndskrift. 
Er noen av 
Seniorens  
lesere i 
stand til  
å tyde den? 
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FØR OG NÅ

Bli kjent med 
 Erling Opphus

Trygve Andersen !

Erling Opphus er en spennende person, som 
mange av oss stiftet bekjentskap med gjen-
nom artikkelen «Blitzeren fra Hedemarken» 

i Adventnytt i 2013. I over 25 år har Erling reist 
inn til Oslo med toget, omtrent en gang i uka, og 
besøkt sine venner i Blitzhuset i Pilestredet. Han 
skryter uhemmet av disse vennene, som mange 
bare kjenner som voldelige punkere som slåss 
med politiet på 1970- og 1980-tallet, og som siden 
har kjempet for å få beholde huset de har okku-
pert siden 1970-årene. Vi har vel ikke hørt så mye 
om dem de siste årene, men de er der i Blitzhuset 
fremdeles, forteller Erling, og han besøker dem og 
gir dem egg fra Hedemarken fremdeles. Nå er han 
over 85 år. De kaller ham «Eggemannen», og for 
ham er det helt naturlig å komme dit og ta en hyg-
gelig prat med blitzerne. De er hans gode venner.

Han har vært en viktig brikke i deres «spill» 
mot myndighetene, som altså flere ganger har 
prøvd å kaste dem ut av Blitzhuset. En gang var 
KRF på vippen da saken kom opp i Oslo bystyre, 
og Erling ble sendt for å prate med deres represen-
tanter. Og de sa selv etterpå at det var Erling som 
hadde «omvendt» dem til å støtte blitzerne den 
gangen. Ved en annen anledning var det også et 
møte hvor det etterpå ble sagt at Erling talte deres 
sak så bra at Oslo kommune sparte huset.

Erling forteller ellers at han gikk i snekkerlære 
hos Harald Bjørnemyr fra han var 15 år. Da var 
han ferdig med folkeskolen og et ekstra skoleår 
som kaltes framhaldsskole. Men så var det ut i ar-
beidslivet. Sjefen, Harald Bjørnemyr, var altså ad-
ventist, så det bød ikke på problemer for Erling da 
han som ung bestemte seg for å bli adventist, for 
over 70 år siden.

Om man «googler» Erling Opphus, så finner man 
flere artikler om ham i Hamar Arbeiderblad. En 
om da han fikk nye høner av blitzerne, og en om 
hans 80-års dag med venner både fra Blitzmiljøet 
og fra adventistkirken. Vi snakker i menigheten 
for tiden om å aktivisere seg i lokalsamfunnet for 
å spre «lys og salt» i verden, og det har sannelig 
Erling Opphus gjort på sin måte.  n

Erling Opphus i Blitzhuset, Pilestredet 30, Oslo

Erling Opphus

FOTO DENNE SIDE: TOR TJERANSEN / ADAMS

SABBATSKOLE PÅ 
ILSENG VED HAMAR 
PÅ 1950-TALLET
At det var sabbatskole på Ilseng, kan synes litt merke-
lig for oss i dag, for det er vel ikke mange kilometer til 
Hamar adventistkirke, og der har det vært en forholds-
vis stor menighet i over 100 år. Men avstander var jo 
større før bilens tidsalder slo inn for fullt, så når det var 
en såpass stor gruppe med sabbatsholdere på Ilseng, 
var det nok naturlig å samles der en del sabbater.
 Gamle bilder er ofte interessante. Erling Opphus har 
noen fra hans hjemsted Nordby gård på Ilseng, som han 
viste meg da jeg besøkte Hamar menighet for en tid til-
bake. Det var bilder av en sabbatskolegruppe som pleide 
å samles hjemme i hans barndomshjem på 1950-tallet. 
Og han hadde navnene på nesten alle på bildene. 
 Det er sikkert flere av våre lesere som kjente disse 
gode adventister på Ilseng for 60 år siden.

Bak fra venstre: Erling Opphus, Knut 
Olav Fauske, Marie Opphus, Daniel 
Bjørnemyr, Mina Sundby og Even Holmen.

Bak fra venstre: Ingeborg Bø (på besøk fra vest-
landet), Marie Opphus, Kristine Holmen, Even 
Holmen, Mina Sundby, ukjent, Karen Østerhaug. 
Foran: Ukjent, Erling Opphus og Harry(?).

Fra venstre: Daniel, Martha og Anna Elisabeth 
Bjørnemyr, Kristine Holmen og Marie Opphus. 
Bakerst: Even Holmen og Harald Bjørnemyr.
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I historiens løp har menneskenes hovedproblem 
når det gjelder helse helst vært et samfunns-
spørsmål, slik som kontroll av smittsomme 

sykdommer, forbedring av det sanitære miljøet, 
tilgjengelighet av nok og god nok mat og drikke, 
og av medisinske tjenester og hjelp for de funk-
sjonshemmede. Den relative vektleggingen av dis-
se faktorene har variert fra tid til annen. Men de 
henger alle sammen og utgjør feltet folkehelsevi-
tenskap og samfunnsmedisin, slik vi også kjenner 
det i dag.

Drikkevann og hygiene er velfunderte fakto-
rer i vår hverdag. Tross alt består kroppen av 70 
prosent vann, og hjernen av 90 prosent. Vi tren-
ger vann for å kunne fungere både muskulært og 
mentalt. Dessuten utsettes vi hele tiden for bak-
terielle og kjemiske angrep, slik at huden stadig 
trenger hygienisk tilsyn.

Historisk forskning forteller mye spennende 
om drikkevannets og hygienens røtter. Bibelen re-
flekterer også denne utviklingen – fra de tidligste 
tider og frem til legen Lukas, som forfattet både 
Lukas-evangeliet og Apostlenes gjerninger. 

VANN OG SANITÆRANLEGG I OLDTIDEN

Det er eksempler på folkehelsetiltak selv i de tid-

ligste sivilisasjoner. For 4000 år siden utviklet et 
relativt ukjent folk i det nordlige India et sterkt 
bysamfunn. Utgravinger i Mohenjo-Daro i Indus-
dalen og ved Harappa i Punjabprovinsen viser at 
byene var planlagt i rektangulære kvartaler, tilsy-
nelatende i henhold til bestemte byggeforskrifter. 
Badeværelser med vann og kloakk var vanlig i de 
utgravde bygningene. Gatene var brede og bro-
lagt, med et avløpssystem 40 cm under bakken - i 
form av rørformede teglstein satt sammen med en 
sementmasse. Inne i husene var standarden enda 
høyere. Noen av dem hadde vannrør laget av brent 
leire nedlagt i en sementmasse for å minske lek-
kasjer.

Middelriket i Egypt (2100-1700 f.Kr) viser lik-
nende takter. Arkeolog Flinders Petrie fant at old-
tidsbyen Kahun var blitt bygget med et fast vann-
system. Vann fra hus og gater ble ledet til et stort 
avløpssystem i stein midt i gatene. Utgravningene 
av Tell-el-Amarna, fra 1300-tallet f.Kr, viser at den 
nye byen til kong Ikhnaton og dronning Nefertiti, 
svigerforeldrene til Tut-Ankh-Amun, fulgte det 
samme systemet. Dessuten fant man gode bade-
værelser selv i små hus.

Abrahams by, Ur i Kaldea, (1800 f.Kr.), syd 
i dagens Irak, hadde ikke bare universitet og bi-

bliotek, men også toaletter og vanntilførsel i etter 
måten gode hus. To tusen år f.Kr. hadde man løst 
vannforsyningsproblemet også i andre områder, 
slik som i Mykenekulturen på Kreta. I Troas på 
Lille-Asiakysten fant man et særlig godt utviklet 
system for tilførsel av rent og godt vann, foruten 
at kloakk og andre avløp også holdt høy standard. 
I Knossospalasset på Kreta hadde man i tillegg til 
gode badefasiliteter også et nedskyllingssystem 
for toalettene. Vann ble ofte hentet fra offentlige 
brønner, men flere hus hadde eget rennende vann 
innlagt.

Inkaindianerne i Sør-Amerika var kommet 
langt med ingeniørkunsten for folkehelsen.  Byene 
hadde rik tilgang på godt vann, slik at helse og 
helbred ble sikret. De hadde også oppdaget sam-
menhengen mellom akklimatisering og helse. 
Troppene fra høylandet deres tjenestegjorde nede 
i de hete dalførene etter et rotasjonsmønster på 
et par måneder av gangen, for å forberede seg på 
tunge tak.

HYGIENE OG GUDSTRO

Renhold og personlig hygiene praktiseres også av 
de mest usiviliserte naturfolk i vår tid, bygget på 
vaner med lange røtter i de disse kulturene. Selv 
primitive kulturer har systemer for deponering 
av avføring, men ikke alltid av samme grunner 
som vi har. Renhold har nemlig siden tidlige ti-
der vært et krav i mange religioner. Kun som ren-
vasket kunne man våge å foretrede for sin gud el-
ler i tempelet. Egypterne, hebreerne og folkene i 
Mesopotamia hadde alle slike forestillinger. 

Ved tempeltjenesten i Det gamle testamentes 
tid gikk både prester og menighet gjennom ulike 
rituelle renselser før høytidene. Proselyttdåpen jø-
dene praktiserte ved opptak av hedninger i sitt fel-
lesskap, danner grunnlaget for aktiviteten til dø-
peren Johannes, og senere i den kristne menighet. 
Dåpen var i utgangspunktet en symbolsk renselse.

Inkaene hadde et interessant ritual i så måte. 
I september hvert år feiret de Citua, ved begyn-
nelsen av regntiden, en tid med mye sykdom og 
lidelse. Ved siden av bønner og andre religiøse ri-
tualer måtte alle holde storrengjøring i hjemmene 
sine – på lignende måte som vår rengjøring før jul.

KONKLUSJON

Menneskets kamp mot skadelige mikrober og 
miljøfaktorer, livsstilslidelser og annet vanske-
lig har pågått siden tidenes morgen. Inn imellom 
har imidlertid ulike kulturer oppdaget verdifulle 
sammenhenger, som har gitt en rekke helsemes-
sige fortrinn. Ikke minst hebreernes arv gjen-
nom Moses og Samuel, David og Salomo lar seg 
også anvende i moderne medisin og folkehelse. 
Generelt kom det et større skifte i retning av mer 
innsikt og vitenskapelig forståelse i den greske 
kulturen rundt år 500 f.Kr.

Under første verdenskrig slet engelskmennene 
med at mange av deres beste soldater i stillings-
krigen på kontinentet aldri kom ut på krigsmar-
ken, men døde i sotteseng. En ung lege, Perceiville 
Wood, ble sendt over kanalen for å løse problemet. 
Opplegget hans med bedret drikkevann, hygiene 
og kosthold, samt bedring av levekår og miljø sy-
nes opplagt i dag. I 1920 utgav imidlertid dr Wood 
en bok som fortalte hele historien. Den bar tittelen 
Moses, grunnleggeren for forebyggende medisin. 
Jeg lærte folkehelseprinsippene av Moses i Bibelen, 
sa han. Ikke minst hebreerne var kommet langt i 
forståelse og praksis av folkehelse, samfunnsmedi-
sin og epidemiologi, konkluderte han.  n

LIVSSTIL OG HELSE

Drikkevann og hygiene
   – sentralt siden tidenes morgen

Per de Lange !

AVLØPS-RENNE

AVLØPSRENNE

     RENNESTEIN

BADEPLATTFORM

SYNKEKUM
Typisk vann- 
og kloakk-
anlegg i oldtiden. 
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Hvis vi er mennesker, kan vi ikke unngå tan-
kene, og tankekorsene. For det er alltid 
spørsmål til svarene. Undringen er en del 

av livsviljen. Hva er det som er bak alt vi ser og 
vet? Og bak, og bak igjen?

Det blir fortalt om en doktorgradsstudent som 
spurte Albert Einstein: Finnes det i hele verden 
noe mer som vi kan utforske for å skrive en bane-
brytende avhandling? Finn ut noe om bønn. Noen 
må finne ut noe om bønn, svarte Einstein.

Hva er bønn? Har den noen hensikt? Det blir 
også fortalt om en turist som ser en from, jødisk 
mann be ved Klagemuren. Mannen beveger seg 
fram og tilbake med øynene lukket, slår seg på 
brystet og løfter hendene mot himmelen. Etter at 
han er ferdig, spør turisten: Hva ba du om?

Jøden svarer: Jeg ber om rettferdighet, jeg ber 
for min families helse, og jeg ber om fred i verden, 
spesielt i Jerusalem.

– Har bønnene dine noen virkning? spør turis-
ten interessert.

– Det er som å snakke til veggen.

«Men vi vet jo godt at ønsket om å be, allerede 
er en bønn, og at Gud ikke forlanger mer,» skri-
ver Georges Bernanos. Mennesket er en bønn i seg 
selv. Avstanden mellom oss og Gud er uendelig, 
utenfor tanken, og derfor er, ironisk nok, fortro-
ligheten mulig. Hans tanker er ikke våre tanker; 
som himmelen er høyere enn jorden, er hans tan-
ker høyere enn våre tanker. Og likevel forsikrer 
han oss om at «når dere søker meg, skal dere finne 
meg. Ja, søker dere meg av et helt hjerte, lar jeg 
dere finne meg» (Jer 29,13). Søren Kierkegaard 
påpeker at «bønnen forandrer ikke Gud, men den 
forandrer den som ber.» Gud er alltid kjærlighet; 
det er hans allmakt, som aldri forandrer seg.

Bønnen er som et pulsslag i troens liv. Når vi 
ber, slipper vi Jesus inn i våre tanker. «Bønn er å 
snakke enfoldig med Gud i sitt hjerte,» skriver Ole 
Hallesby i boken Fra bønnens verden. «Enten må 
jeg velge Kristus og tankekorset, eller forkaste tan-
kekorset og Kristus.»

Opplevelsen er større enn tankekorset. Noen 
må finne ut noe om bønn. Hvem?  n

Mennesket er en 
bønn i seg selv
Ove S. Berntsen !

TRO OG LIV

SENIORFORENINGENS 
SOMMERSTEVNE 
VALDRES, 17.–22. JULI 2018

Vi fornyer oss. Etter flere stevner på Ringerike, blir neste 
års sommerstevne på Valdres Høyfjellshotell, beliggende i 
noe av Norges vakreste natur. I utkanten av Jotunheimen, 
200 km nordvest for Oslo, og 350 km østover fra Bergen.

Hovedtaler blir Bjørgvin Snorrason fra Island. Han har i 
flere år bodd i Norge og vært rektor ved Tyrifjord videregå-
ende skole, en skattet taler som alle skandinaver har lett for 
å forstå. Mer informasjon om programmet vil komme senere.

Transport: Hotellet tilbyr fri buss tur retur hotellet fra 
Oslo og Gardermoen. Vennligst angi ved påmeldingen om 
du vil reise med denne bussen, eller om du selv sørger for 
transport. Da hotellet har begrenset antall enerom, ønsker 
vi at så mange som mulig kan bo sammen med en bekjent på 
dobbeltrom.

Stevneavgiften for hele oppholdet blir 4.300 kr pr. person 
på dobbeltrom, og 4.650 kr. for enkeltrom, alt inkludert.

Påmelding snarest ved å sende et depositum på 500 kr pr. 
person til konto 3000.26.41867. De resterende 3.800 kr må 
være innbetalt innen 1. mai 2018. 

Kontakt for påmelding eller mer informasjon:
Odd-Henrik Olsen tlf. 924 15 928, e-post: odd.henrik.olsen@
adventist.no eller Richard Vagn Jensen tlf. 32 75 25 89 / 
924 93 322 Email: hrv.jensen@gmail.com

Husk å melde deg på i god tid, da det faktisk kan bli fullt. 
Hotellet har begrenset plass. Hjertelig velkommen! 

AN N O NSE
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1. Deilig er den Himmel blaa,
Lyst det er, at see derpaa,
Hvor de gyldne Stjerner blinke,
Hvor de smile, hvor de vinke,
Os fra Jorden op til sig.
 
2. Kommer Smaa, og hører til!
Jeg for eder sjunge vil
Om saa lys og mild en Stjerne,
Jeg det veed, I høre gierne:
Himlen hører eder til.
 
3. Det var midt i Julenat,
Hver en Stjerne glimted mat,
Men med Eet der blev at skue
En saa klar paa Himlens Bue,
Som en liden Stjernesol.
 
4. Langt herfra, i Østerland
Stod en gammel Stjernemand,
Saae fra Taarnet vist paa Himlen,
Saae det Lys i Stjernevrimlen,
Blev i Sind saa barneglad.
 
5. Naar den Stjerne lys og blid
Sig lod see ved Midnatstid,
Var det Sagn fra gamle Dage,
At en Konge uden Mage
Skulde fødes paa vor Jord.
 
6. Derfor blev i Østerland
Nu saa glad den gamle Mand;
Thi han vilde dog saa gierne
See den lyse Kongestjerne,
Før han lagdes i sin Grav.
 

7. Han gik til sin Konges Slot,
Kongen kiendte ham saa godt,
Hørte og med Hjertens Glæde,
At det Lys var nu tilstæde,
Hvorom gamle Spaadom lød.
 
8. Han med Søn og Stjernemand
Flux uddrog af Østerland,
For den Konge at oplede,
For den Konge at tilbede,
Som var født i samme Stund.
 
9. Klare Stjerne ledte dem
Lige til Jerusalem,
Kongens Slot de gik at finde,
Der var vel en Konge inde,
Men ei den de ledte om.
 
10. Klare Stjerne hasted frem,
Ledte dem til Betlehem,
Over Hytten lav og lille
Stod saa pludselig den stille,
Straalede saa lyst og mildt.

11. Glade udi Sjæl og Sind
Ginge de i Hytten ind,
Der var ingen Kongetrone,
Der kun sad en fattig Kone,
Vugged Barnet i sit Skiød.
 
12. Østerlands de vise Mænd
Fandt dog Stjernen der igien,
Som de skued i det Høie,
Thi i Barnets milde Øie
Funklende og klar den sad.

13. Den var dem et Tegn saa vist,
At de saae den sande Krist,
Derfor neied de sig glade,
Offrede paa gyldne Fade
Røgelser med søde Lugt.

14. Vil I Smaa ei ogsaa gierne
See den lyse milde Stjerne,
For den Konge dybt jer neie,
Som Guds Rige har i Eie,
Og vil lukke jer derind?
 
15. Seer I til den Himmel blaa,
Med de gyldne Stjerner paa,
Der den Stjerne ei I finde,
Men den er dog vist derinde
Over Jesu Kongestol.
 
16. Thi det Barn, som var paa Jord,
Blevet er en Konge stor,
Og han sidder nu deroppe,
Over alle Stjernetoppe
Hos Gud Faders høire Haand.
 
17. Neier eder kun, I Smaa!
Han fra Himlen seer derpaa.
Sender ham med Hjertensglæde
Lov og Pris til høie Sæde!
Det er Røgelse for ham.
 
18. Stjernen ledte vise Mænd
Til nyfødte Konge hen,
I har og en saadan Stjerne,
Og naar I den følge gierne,
Komme I til Jesum vist.
 
19. Denne Stjerne, lys og mild,
Som kan aldrig lede vild,
Er hans Guddomsord det klare,
Som han lod os aabenbare
Til at lyse for vor Fod.

DEILIG ER DEN HIMMEL BLAA
ORIGINALVERSJON MED 19 VERS. SKREVET AV N. F. S. GRUNDTVIG I 1810.


