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Sommerens
stevne i Danmark

L E DE R

Finn Møller Nielsen

S

om nyvalgt formann for Seniorforeningen har jeg mine tanker om å få til en aktiv forening. Det blir utsendt ca. 450 eksemplarer av bladet Senioren fire ganger i året. Omtrent
halvparten av mottakerne betaler kontingent, som hovedsakelig går til trykking og utsendelse av bladet. For å opprettholde en god økonomi ser styret i foreningen gjerne at alle
som mottar bladet, betaler kr 200 årlig. Da kan vi få en bedret økonomi, og kanskje ha råd til
å gi noe hvis det skjer en katastrofe og ADRA starter en ekstra innsamling osv.
Når det gjelder fremtiden for Seniorforeningen, så ønsker jeg at flere av de yngre seniorer
vil komme på våre arrangementer. Ruth og jeg begynte å komme da jeg var 60 år. Da var det
seniorstevne på Halvorsbøle, og vi bodde på Jevnaker. Så Ruth dro dit hele dagen, og jeg kom
om kvelden når jeg var ferdig på jobb. Siden har vi vært til stede ved de fleste arrangementer,
og gledet oss til det neste. Man hører kanskje noen av de samme emner flere ganger, men de
forskjellige personer fremlegger det på hver sin måte, så man får noe nytt hver gang.
Da vi var samlet til stevne i Danmark i juli, var det ikke flere enn at alle ku nne bo på
Severin. I 2017 var der så mange at noen måtte bo på et hotell ved siden av også. Da vi var på
Sundvollen for noen år siden var der langt over 100 personer. I 2018, da vi var i Valdres, var
det ca. 100 personer, så det minker litt ved våre stevner. Men vi bør kanskje nevne at Valdres
lå litt mer usentralt til for mange. Hvis de som kommer til våre samlinger kan reklamere til de
jevnaldrende og litt yngre seniorer om å komme til våre arrangementer, får vi håpe at de synes
at det er så interessant og sosialt at de får lyst til å fortsette å komme. Hvis det er en trend at
det kommer færre til våre arrangementer, vil det i løpet av noen år ikke være noen seniorforening, fordi de som kommer nå, blir eldre. Så vi trenger noen yngre som er villig til å drive
foreningen videre.
Det var noen av de tanker jeg gjør meg om Seniorforeningen i fremtiden. n

Vi sees først på høsttreffet 22. september i Lillehammer. Så blir det nok
vårtreff også i 2020, selv om det enda ikke er bestemt hvor det skal være.
Sommertreffet blir på Hurdalsjøen hotell, 21.-26. juli. Velkommen!
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Trygve Andersen !

T

irsdag 23. juli satte mange adventister kursen mot
Fyn i Danmark. Det var tid for årets sommerstevne for seniorer. Vi samles annethvert år i Norge og
Danmark, og nå var det danskenes tur igjen til å arrangere. Stedet var, som i forfjor, Severin hotell, som ligger vakkert til like ved Lillebæltsbroen mellom Fyn og Jylland.
Den lille, koselige byen der heter Middelfart. Hotellet er
eiet av det danske Coop, og har vært skole og kurssenter
for de danske kjøpmenn i snart 90 år. Det er i senere år
betydelig oppgradert og fremstår med en høy standard.
Det er også en meget hyggelig betjening der, og maten
er fortreffelig, så med en slik erfaring for to år siden var
det naturlig at vi var der igjen nå. Og stedet skuffet ikke
denne gangen heller.
Det var selvsagt flest danske seniorer der, rundt 100,
men det var også bra med nordmenn å se, vi var vel
rundt 30 personer som hadde tatt veien over
Skagerrak eller Kattegat, eller Øresund for den
saks skyld. Og noen svensker har også kommet inn i miljøet vårt, samt noen fra fjernere kyster. Alle var i godt humør da vi samlet
oss til middag tirsdag kveld, og etterpå til åpningsmøte. Lehnart Falk, den nye danske formannen, ønsket oss velkommen, og det gjorde
også en representant for hotellet. Årets hovedtaler, Rudy van Moere, ble presentert. Han har
vært pastor i Nederland og Belgia, og undervist på vårt college Collonge i Frankrike. Han
har også undervist på et universitet i Brüssel,

FOTOGRAFER: FRØYDIS LISETH, HARRY SÆTTEM OG TRYGVE ANDERSEN

• Sol og sommer hver eneste dag.
•• Hovedtaler Rudy van Moere
og Walder Hartmann i aksjon.
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og er nå i det nederlandske
bibelselskapet.
Stevnet gikk over fem
dager, fra tirsdag kveld til
søndag morgen. Og danskene hadde lagt opp et fint
program. Morgenandaktene
var ved Lehnart Falk, og han
hadde mye på hjertet om forholdene i menigheten
vår, og vårt forhold til våre medmennesker.
På formiddagene var det møter med Rudy van
Moere; han hadde en serie møter med utgangspunkt i Daniels første kapitler, som han åpnet opp
på en helt ny måte. Han viste frem strukturer der
som var interessante, og koblet så dette mot Åp14,
de tre englebudskapene, i sin tale under gudstjenesten på sabbaten.
Etter disse formiddagsmøtene delte forsamlingen seg i fire «workshop»-grupper. Van Moere
hadde én hvor han gikk mer inn i disse studiene i
Daniels bok. Lehnart Falk hadde en gruppe med
temaet: «Hvorfor tror vi som vi gjør.» Dette ble
den største gruppen. Det var ellers en praktiskestetisk gruppe med «steinmaling», og en gruppe
som jobbet med kunsthistorie. Så, noe for enhver
smak.
Midt på dagen var det lunsj, som danskene jo
kaller «frokost». Frokosten heter «morgenmad».
Og det var mye god mat, danskene kan jo det med
mat. Også vegetarene var fornøyde, tror jeg.
Onsdag til fredag om ettermiddagen var det
utflukter. Den første turen gikk til nord-Fyn, til
et sted som heter Humlemagasinet. Det har ikke
noe med insektene humler å gjøre, snarere med
ingrediensene til øl-produksjon. Det var altså et
lite «øl-museum» der, uten at det kanskje tiltrakk
vår oppmerksomhet mest. Mer interessant var
stedets historie, fortalt av den nåværende eieren,
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Det er interessant å se hvor
godt dansker og
nordmenn i denne
aldersgruppen går
sammen.

• Brovandring på en
gammel jernbanebro
over Lillebælt. >
•• Steinmaling var én
workshop-aktivitet. >>
••• Odd-Henrik Olsen
og Berit Ranvik i
Humlemagasinet.
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og det var en stor dukkeutstilling der, med dukker som fremstilte kjente personer av alle slag, fra
den danske (og da også norske) historien. Også
de nåværende skandinaviske kongehusene var representert. Det var ellers en flott hage rundt disse
museene, så det var nok mange humler der også.
Torsdag gikk turen gjennom vakre «fynske»
landskaper til et kunstsenter på sør-Fyn. For hundre år siden var dette et viktig samlingssted for
danske kunstnere, og det ble opprettet et museum
med deres kunst, malerier og skulpturer.
Fredag var ettermiddagen åpen for kortere
turer i omegnen rundt Middelfart. Noen dro på
båttur for å se etter «marsvine», på norsk heter de
vel niser, som hopper i vannskorpa. Det er ellers
en veldig fin skjærgård der, så det er verd turen

også om man ikke får se så mange niser. Andre
gikk på brovandring, som arrangeres på en gammel jernbanebro over Lillebælt. Den turen er for
de aller sprekeste seniorene. Og noen tok seg en
liten handletur nede i Middelfart. Resten koste seg
i den skyggen de kunne finne på Severin. Det var
sol og sommer og nærmere 30 grader hele stevnet
gjennom, så de færreste kunne sitte i sola.
Så var det samling igjen hver dag kl. 18. til
middag, og praten gikk livlig rundt bordene. Det
er interessant å se hvor godt dansker og nordmenn
i denne aldersgruppen går sammen. Vi har jo en
felles historie som adventister, med Skodsborg,
Onsrud, Vejlefjord og «Vest-nordisk Union». Det
har gitt mange vennskap (og ekteskap) på tvers av
våre to land. Språklig har vi heller ikke noen problemer, så dette er bare hyggelig.
Om kveldene var det allsang og møter igjen.
Sangen binder oss også godt sammen, for vi har
mye felles repertoar, selv om vi nok ser at danskene har mange flere, for oss norske ukjente, temasanger å ta av fra de store danske sangforfatterne
Grundtvig, Ingemann osv.
Ved kveldsmøtet onsdag fikk vi kunsthistoriske betraktninger ved Vibe og Knud Capion. De
hadde et interessant program med blikk på religionshistoriske kunstverk opp gjennom tidene, og
tolkning av disse. Trolig fikk mange utvidet sin
forståelse av gammel kirkekunst.
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Torsdag kveld hadde vi besøk av et ektepar,
May-Brit og Henrik Jørgensen, som snakket om å
«kjenne seg selv». Også det ble veldig interessant,
med både et psykologisk og et åndelig blikk på oss
som mennesker.
Fredag hadde vi besøk av en dansk salmeforfatter, Holger Lissner. Han fortalte om tilblivelsen av en del av hans salmer, som vi også sang
sammen. Det var spennende å høre hans historier
om hvordan salmer blir til, og det samarbeidet de
har i Danmark mellom de nålevende salmeforfatterne, og komponistene.
På sabbaten var det først bibelstudium. Som
seg hør og bør med en danskspråklig og en norskspråklig klasse, med Lehnart Falk og Odd-Henrik
Olsen som ledere. Gudstjenesten var ved Rudi van
Moere, og han trakk da trådene sammen mellom
Daniels bok og Åpenbaringen 14.
Kveldsmøtet lørdag var et litt mer underholdningspreget dansk-norsk program, med morsomme historier, dikt og sang og musikk. Vi norske fikk også anledning til å presentere neste års
stevnested, Hurdalsjøen, med vakre bilder.
Vi hadde noen veldig gode dager i Danmark,
med både sosialt og åndelig felleskap. Så takk til
danskene for godt gjennomført seniorstevne! n

Den annen Eva
Fredag hadde vi
besøk av en dansk
salmeforfatter,
Holger Lissner. >
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a skapelsen var fullført, erklærte Herren
Gud at Adam ville få det så mye bedre hvis
han fikk en make. For at Adam skulle forstå
verdien og betydningen av å ha en ved sin side,
førte Herren Gud alle dyr på marken og alle fugler under himmelen med sine maker til Adam
for at han skulle gi dem navn. Av denne prosessen
forstod Adam at han var alene – han hadde jo ingen som var hans like. Gud lot da ham falle inn i
en dyp søvn, tok et ribbein fra hans side og bygde
en kvinne som Gud førte til ham, og Adam kalte
henne kvinne og ga henne navnet Eva, «for hun
ble mor til alle som lever» (1 Mos 2,18-23; 3,20).
Evas egentlige navn var Khavah (hebr.), for
hun ble formet av Adams ribbein til å være hans
«hjelper av samme slag» (1 Mos 2,18.20), med andre ord en likeverdig kompanjong.
Så vet vi at Adam falt da han bevisst valgte å
følge Eva som lot seg lokke til å bryte Guds forbud
(1 Tim 2,14). Som en følge av det måtte Messias
komme for å omgjøre syndefallet og tilveiebringe forløsningen som eneste vei ut av elendighe-

Reidar Larsen !

ten. Jesus Kristus kom som den «annen» Adam,
i Bibelen kalt «den siste Adam … som gir liv»
(1 Kor 15,45).
Så er spørsmålet: Hvis Kristus (Messias) er den
«annen» Adam, hvor er den «annen» Eva? Hvor i
forløsningen er Khavah?
Jonathan Cahn belyser dette og forklarer at
som Eva ble skapt fra Adams side, så ble også den
«annen» Eva, Khavah, skapt fra Messias’, den «annen» Adams, side. Gud lot den «første» Adam falle
inn i en dyp søvn for å ta ut et ribbein som Eva
skulle bli skapt fra. I Skriften er søvn et symbol på
døden, så i Messias’ død på korset, den «annen»
Adams dype søvn, er en annen født. Du og jeg,
vi som til sammen utgjør hans kirke/menighet, er
født på ny gjennom hans død.
Hvordan var Khavah født? Ved å åpne Adams
side! På samme måte, i Messias’ død, ble hans
side åpnet da et spyd ble stukket inn i hans hjerte
mellom ribbeinene. Som det var med Eva i begynnelsen, slik også ble kirken/menigheten født
gjennom hans side. Som Eva ble Adams brud, er

«ADAM OG EVA I DET JORDISKE PARADIS» AV JOHANN WENZEL PETER (BIGSTOCKPHOTO.COM)
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kirken Messias’ brud. Vi er født på ny for å bli hans
Khavah, Guds hjelper, for å hjelpe ham og fullføre
hans misjon og verk på jorden.
Ordet Khavah kommer fra det hebraiske ordet for
liv – det betyr livgiver. Det var Eva som fødte Adams
barn, det falne liv, i verden. Det er gjennom den «annen» Eva, Khavah, at Guds liv og kjærlighet, hans frelse, åpenbares i verden. Vi er Guds Khavah, den «annen» Eva.
At kirken er Messias’ brud forstår vi fra flere tekster i Bibelen. For eksempel bruker Jesus denne metaforen tydelig i lignelsen om brudepikene i Matt 25,113. Paulus legger også vekt på dette forholdet når han
beskriver sin iver etter å bevare menigheten «som en
ren jomfru» (2 Kor 11,2-3). Aller sterkest kommer
dette fram i Åpenbaringsboken 19,6-9, som beskriver
Lammets bryllup. Ventetiden er over – begivenheten
over alle begivenheter finner sted. Guds lam, Jesus
Kristus, Messias, blir endelig forent med sin brud,
som er hans folk. Det er der du og jeg som gjenfødte
hører til. Vi er hans Khavah, den «annen» Eva, som
formidler forsoningen med Gud (se 2 Kor 5,16-21). n

BIBELQUIZ
AV TORBJØRN HALVORSEN
(SVARENE STÅR PÅ SIDE 15)

Ove Berntsen !

➊ Hva het Eva og Adams tredje sønn?
➋ Hva het byen som Kain bygde?
➌ I hvilken slekt var Noa født.
➍ Jakob hadde 12 sønner? Ruben, Simon,
Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Asjer,
Jissakar, Sebulon, Josef, Benjamin.
Hvilke av disse var Leas sønner?

STRID I UNIVERSET

da de skulle kjøpe korn.

➐ Hva het stedet der Jakob kjempet med Gud,
fikk se Gud ansikt til ansikt, men fikk leve?

❽ Hva het sønnene til Josef?

REUNION

SANDEFJORD JENTEKOR ble startet av Sverre Valen i
1956, og holdt det gående i ca. 40 år. 25. mai i år ble Mary og
Sverre Valen behørig hyllet i Hjertneshallen, i en «reunion»
av korjenter i alle aldre. Over 200 sangere kom sammen til
øvelser de siste månedene før konserten – og hvilken konsert
det ble! Vi følte «Valen-klangen» i rommet hele programmet
igjennom. Det var bare praktfullt!
Mot slutten av konserten ble Mary og Sverre kalt frem,
og vi fikk et historisk tilbakeblikk. Det var ikke bare sang i
koret, men også undervisning som ga grunnlag for suksess,
både her og utenlands. De vant utallige sangkonkurranser,
spilte inn plater, og hadde mange radio- og TV-opptredener.
Nå har Sverre fylt 94 år, og Mary runder snart 90.
Senioren stiller seg i køen av de som hyller dem for deres
innsats i sang- og musikklivet, i Norge generelt og menigheten spesielt. Takk skal dere ha, og må Gud velsigne dere i de
årene dere har igjen! TA

SENIOREN

Den store

➎ Hva het mor til Dan og Naftali?
➏ Hvem av brødrene måtte bli igjen i Egypt

SANDEFJORD JENTEKOR
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Når vi ser Gud i det myldrende liv på jorden, kan vi ikke
se om han er ond eller god, avmektig eller allmektig.
For det er så mye en fiende har gjort. Før begynnelsen
brøt det ut en krig i himmelen ...

FOTO: TERJE DAHL / ADAMS

E

n fransk filosof sier: «Livet har ingen annen
mening for en tenker enn som et forsøk på å
løse det ondes problem».
«Hvilken eksistens har det onde i lys av tilværelsens grunn? Er det onde slik det foreligger, forenlig med menneskets uovervinnelige trang til å
bestå i sin væren?» spør den norske filosofen Hans
Kolstad.
Er det onde en illusjon, og er det troen på en
eneste virkelig makt som er det gode? Eller er det
onde en selvstendig makt ved siden av det gode?
Eller er det onde et problem som har resultert i det
såkalte teodicé-problemet?
Den første forståelsen ignorerer selve problemet. Hvis det onde er en illusjon, forklarer man
ikke den fysiske og moralske lidelsen som er en
kjensgjerning i menneskers liv.
Ifølge den andre oppfatningen blir det onde og
det gode oppfattet som to atskilte og parallelle urmakter, i flere religioner forstått som selvstendige
gudeskikkelser. Andre lar denne striden gjenspeile
seg i mennesket selv.
Filosofisk forklart ser kristentroen for seg en
etisk dualisme innefor en metafysisk monisme, i

FOTO: LIGHTSTOCK.COM / BIGSTOCKPHOTO.COM

form av en monoteisme. Vi er innblandet i tumultene. Og vi erfarer stadig vår avmakt, men begrunner vår optimisme i Guds allmakt, i en høyere verdensorden.
Ondskapens enigma blir også stilt i en akutt
form, det såkalte teodicé-problemet: Hvis Gud er
allmektig og skaper, er han da ikke i stand til å hindre det onde, enten det er fysisk, lidelsen og smerten, eller moralsk, som synd?
Hvis Gud ønsker å frelse alle mennesker, men
ikke er i stand til det, er han ikke allmektig. Hvis
han ikke ønsker å frelse alle mennesker, er han ikke
allgod. Når vi ser Gud i det myldrende liv på jorden, kan vi ikke se om han er ond eller god, avmektig eller allmektig. For det er så mye som en
fiende har gjort (Matt 13,28). Vi kan heller ikke
forstå mennesket i naturens lys. Bare åpenbaringen forklarer.
Før begynnelsen brøt det ut «en krig i himmelen», skriver seeren på Patmos (Åp 12,7). Draken
angrep Jesus og hans engler. Det er krigen før krigen, Satan er Den onde før ondskapen. Han er en
del av det bibelske galleriet. Vi er under okkupasjon, men Gud er kjærlighet. n
SENIOREN
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VIKTIGE HENDELSER 1919-1930
Per de Lange

Sunnhetsbladet

FOR FOLKEHELSEN

L

ivet på 1920-tallet var hardt for mange.
Allikevel dominerte håp og forventning.
Sykelighet og dødelighet minket, ved at både
lærd og leg fikk mer innsikt i helsens irrganger.
Sunnhetsbladet var som skapt for trendene i tiden.
Elling Solheim, født på Norderhov i Buskerud
i 1905, gav oss et dikt om dette i sin andre diktsamling (1934). Mellomkrigsårene opplevde den
29-årige skogsarbeideren som en intens følelse av
å gå inn i en ny tid. Den utvalgte elite rådet ikke
lenger over samfunnsgoder, makt og frihet, men
de brede lag med arbeidere, bønder og byborgere. Han er full av fremtidsvisjoner og håp – og det
midt i en tid som også var hard.
Jeg lever i dag!
Jeg er med i det spennende jag.
Jeg elsker maskinenes stønn
og farten – motorenes sønn.
La stønne – la juble – la fly
over land – over hav – imot sky.
I min sjel er det evige gry,
i mitt hjerte: på ny og på ny.

1920-ÅRENE

Norsk Hydros karriere på steder som Rjukan,
Notodden, Herøya og Eydehavn beskriver problemet. Nye produkter og produksjonsmetoder gav
store muligheter, særlig i et land med rimelig elektrisk kraft. Men produksjonen kom ofte ut av rytme med markedsføring og omsetning. Resultatet
ble oppsigelser og permitteringer, her likesom i
USA og i resten av Europa.

1924. Utenfor Møllergata 19 venter folkemengden på
at streikende jernarbeidere skal få sine dommer.

1919 Flertall i folkeavstemminge
n mot
		brennevin
1920 Nasjonenes forbund oppr
ettet
1920 Brennevinsforbud i USA
1921 Storstreik og etterkrigskrise
1921 Insulin oppdaget
1922 Fascistene til makten i Italia
1923 Hyperinflasjon og nazist-ku
ppforsøk
		 i Tyskland
1924 Ulovlig jernstreik
1924 Første moderne OL
1925 Oslo kringkaster startet
1926 Brennevinsforbudet opph
evet
1926 Fjernsynsdemo i London
1927 Samling DNA og Socialde
mokratene
1927 Charles Lindbergh flyr over
Atlanteren
1928 Penicillin oppdaget
1929 Topp av tvangsauksjoner
1929 Børskrakket i USA
1930 Omsetningslov for melk
1930 Første transatlantiske
		telefonsamtale

Det første offisielle vinter-OL ble arrangert i
Chamonix i 1924. Bilde fra åpningsseremonien.

ET BLANDET BILDE

I juni 1920 varslet statsminister Gunnar Knudsen
et forestående økonomisk sammenbrudd. Han
fikk rett i overmål, med tre kriseperioder: 1921,
1926-27 og 1931-34. I tillegg kom det lange og
harde arbeidskonflikter. Det ble normalt å stå i kø
for livsnødvendige matvarer. Veksten inn i mellom krisene slet med ubalanse mellom tilgjengelige ressurser, produksjonsutstyr og marked.
Samtidens kapitalistiske system var blitt sin egen
fiende. Resultatet ble en slalåm mellom eventyrlig
vekst og tunge sosiale tak.
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«Black Tuesday»,
29. oktober 1929,
da panikken for
alvor brøt ut på
Wall Street.

FOTO: DIGITALMUSEUM.NO

Gårds- og industriarbeidere
tjente i 1935 omtrent halvparten av hva de gjorde i 1920
Vi vil aldri få vite hvor mange som var arbeidsløse i mellomkrigsårene, men alle beregninger gir
store tall. Håndverkerne var blant de verst farne,
med halvparten uten arbeid i perioder, mens typografene hadde det bedre. Arbeidsledigheten
kunne lamme små lokalsamfunn, slik som da A/S
Sydvaranger i Kirkenes sa opp alle sine 1000 ansatte i juli 1925. Halvparten av de berørte var familieforsørgere. Verken nødsarbeid eller stempling klarte å løse mangelen på mat og klær. Noen
fikk etter hvert arbeid igjen, men ofte med lavere
lønn. Gårds- og industriarbeidere tjente i 1935
omtrent halvparten av hva de hadde fått i 1920.
Arbeidskonflikter med streik og lockout må sees
på bakgrunn av forsøk på å stille klokka tilbake.
Landevinningene ble på den andre siden store, med åpningen av Dovrebanen i 1921, fulgt av
skipsbygging, kunstsilkeproduksjon, rederivekst,
kraftverksutbygging og kringkasting. Fra 1920 til
1922 ble kraftproduksjonen doblet, fulgt av en
tredobling fram mot 1940. Antall motorkjøretøyer var på 14 000 i 1920, nesten 50 000 i 1930
og 120 000 i 1940. Åtte timers arbeidsdag og ferie
for nesten alle lønnsarbeidere, gav ikke bare bedre
levevilkår, men også vekst i reiseliv og behov for
reiselivs- og sportsartikler. Det var også flere familieetableringer. Fra 1930 til 1940 steg antall ekteskapsinngåelser med 50 prosent. Motsetningene
til tross gav 20-årene vekst, virke og pågangsmot,
som reflektert i diktet til Elling Solheim. Og i 1920
ble Oscar Mathisen verdensmester på skøyter!
FOLKEHELSEN

I 1930 bodde det ca. 1 million menn, 15 år eller
eldre, i Norge. 300 000 var knyttet til jordbruk og
skogbruk, mens 250 000 tilhørte industri, bygg
SENIOREN
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og anlegg. 75 000 var fiskere, mens 80 000 drev
handel og 50 000 var sjøfolk. Kvinnebefolkningen
i samme aldersgruppe var en god del større.
Omtrent halvparten var husmødre, avhengige av
sine menns yrke og inntekt, mens bare 120 000 var
jevnt fordelt på industri og forretninger.

Foreldre kunne våge å
telle sine barn også før
konfirmasjonen
Befolkningen steg fra 2,6 millioner i 1920 til 3
millioner i 1940, ettersom både utvandring og dødelighet sank. Rundt 1913 døde årlig 13 mennesker per 1000, mot bare 10 i 1935. Særlig sank barnedødeligheten. Mot slutten av 1800-tallet døde
10 prosent av barna i det første leveåret. Rundt
1920 var risikoen halvert og falt videre til 3 prosent i 1939. Døden kom dermed mer på avstand
også blant barn. Foreldre kunne våge å telle sine
barn også før konfirmasjonen.
Bedringen i overlevelse forklares med flere
faktorer, slik som bedret levestandard, medisinske fremskritt, og mer forståelse for hygiene
og ernæring. Et tidsskrift som
Sunnhetsbladet var blant formidlerne av gode livsvaner til folk
flest. Mange ble opptatt av å leve
sunnere ved hjelp av grovere og
grønnere mat, fysisk fostring, avhold fra tobakk og alkohol m.m.
Inger Johanne Lysøens doktorgradsarbeid nylig fokuserte på

Sunnhetsbladet gjør et
nummer av folkehelseperspektivet i bøkene
til Fridtjof Nansen. Her
er Nansen fotografert
ved Lysaker, Bærum,
etter hjemkomsten fra
Grønland i 1889.
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oppdagelsen av vitaminene som en folkebevegelse. Stadig flere drakk nå melk for å få kalk, tran for
å få vitamin D, og spiste frukt og grønnsaker for å
få vitamin C.
Nye livsformer så dagens lys. Gjennomsnittsfamilien sank fra 6 barn til 2,5. Utdannelse, mat og
fritidsaktivitet ble viktig for en selv og for barna.
Fortsatt var mor hjemme, men hun fikk et stadig
bedre kjøkken med elektrisk komfyr, vaskemaskin
og innlagt vann, ja kanskje også eget hus. Helgene
ble til fritid med tur i skog og mark.
Imidlertid fikk ikke alle del i helseveksten.
Særlig Finnmark ble hengende etter med vesentlig
høyere dødelighet og sykelighet. Særlig ille hadde
samene det. Mellomkrigsårene med sine økonomiske og samfunnsmessige kriser, fremstår som
en periode med store forhåpninger hos folk flest,
særlig dersom de så at liv og lagnad bedret seg.
SUNNHETSBLADETS AGENDA

Professor Fridtjof Nansen, helten og landsfaderen,
døde i 1930. Blant hans forfatterskap er bøkene På
ski over Grønland og Eskimoliv. I september 1919
gjør man et nummer ut av folkehelseperspektivet
i bøkene, særlig med hensyn til tobakk, alkohol

Der gives ikke noget Paaskud
for Brugen av Alkohol, og
det bedste vilde være helt at
banlyse de alkoholiske Drikke.
FRIDTJOF NANSEN

FOTO: HULDA SZACINSKI / DIGITALMUSEUM.NO

og kaffe: «Vi prøvet med Kaffe Eftermiddag og
Aften 2 à 3 Ganger og fandt at den kvikket dem
opp for en Stund; men da det viste seg at de sov
daarlig efter den Natten, gikk vi over til kun at
bruke den om Morgenen for derefter at slette den
paa den daglige Spiseseddel.» Likedan ble tobakk
strøket, ettersom tobakk er et hinder for dem som
skal «prestære anstrengende, legemlig Arbeide».
Angående alkoholprodukter sa han: «Der gives
ikke noget Paaskud for Brugen av Alkohol, og det
bedste vilde være helt at banlyse de alkoholiske
Drikke.»

Avholdssaken ble en del av
et stadig bredere helsesyn
Sunnhetsbladet fortsatte sin entydige holdning
til rusmidler utover tjue-årene, om enn temaet etter hvert mistet sin faste spalteplass. Avholdssaken
ble en del av et stadig bredere helsesyn. Ved siden
av populærmedisin, vannkurer, kostholdsråd og
mosjonsveiledning, kom klimaspørsmål, hagearbeid, følelsesliv og familieliv stadig mer i fokus.
Et utvidet helsesyn med tverrfaglige innspill
ble bladets identitet, ved siden av inngående rapporter om nye oppdagelser, slik som vitaminene.
Den stigende levealderen i Skandinavia, først omtalt i april 1919, kom til å bli en gjenganger i bladet, med velbegrunnete livsstilforklaringer.
Johanne Ottosen, redaktør Carl Ottosens sterke og støttende kone fra Lesja, er sentral med sine
kostholdsartikler og annet matnyttig. I marsnummeret 1921 skriver hun en engasjert nekrolog over
Ella Eaton Kellogg, John H Kelloggs kone. De to
kvinnene hadde kjent hverandre godt og var like
flinke i sine respektive forskningskjøkken til å lage
ny, velsmakende og spennende helsemat. Hun
kan da heller ikke få lovprist Ella nok for hennes
innsats sammen med sin mann og på egenhånd.
Tungt må det derfor ha vært at Johanne selv gikk
bort sju måneder senere. Nekrologen i oktober
1921 inneholder minst like mange superlativer
over innsatsen til Lesjas store datter, som sykepleier, leder for Skodsborg fysioterapiskole, forsker,
forfatter og husmor.

Johanne
Ottosen
POULINE JOHANNE NORDERHUS OTTOSEN
ble født i Lesja, øverst i Gudbrandsdalen, og
forble en Norgesvenn hele sitt liv. Hun reiste
tidlig hjemmefra og kom i kontakt med gruppene rundt dr. J. H. Kellogg i Battle Creek i
Michigan i USA. Her tok hun sin sykepleierutdannelse og ble sterkt engasjert i undervisning og forskning rundt plantekosthold. Her
møtte hun også Carl Ottosen og ble gift med
ham 10.april 1897, i Sank-Center, Minnesota.
De fikk 25 år sammen, ikke minst i deres
hjem «Solskrænten» i Skodsborg.
Da Carl grunnla Skodsborg Badesanatorium
i 1898, var hun med i første rekke. Hun
ble den første rektor for fysioterapiskolen
samme sted og var sterkt engasjert i fødevarefabrikken for vegetariske produkter.
Hun døde altfor tidlig - allerede høsten 1921.
I nekrologen (i Sunnhetsbladet oktober
1921) ble hennes livstjeneste oppsummert
i en rekke punkter: Stor forkjærlighet for
ungdomsarbeid, fokus på vegetarisme og
avholdssak, avholdt foreleser og forfatter,
arrangør av utstillinger og konferanser og
leder for en rekke foreninger og losjer.
I tillegg blir hun lovprist som husmor, venn
og samarbeidspartner.
«Fru Johanne Ottosen er gaaet bort, men
erindringen om en fin, aandfuld og hjertevindende personlighet vil bli bevart gjennom
tidene.»

>>
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Blant nye navn i spaltene er sundhetsinspektør
dr. med. Carl Schiøtz, som fra oktober 1927 ble
parallell redaktør sammen med dr. Carl Ottosen.
Han fikk dessuten med seg et bredt team av faste medarbeidere, slik som infeksjonsspesialist
Th. Thjøtta, tannlege Johan Brun ved Oslo skoletannklinikker, barnelege Arthur Collett, medisinhistoriker F. Grøn, idrettshygieniker Otto
Jervell, mentalhygieniker Johan Lofthus og professor i sinnssykdommer Ragnar Vogt. I tillegg
hadde både overlege A. Andersen ved Skodsborg
Badesanatorium, ernæringsmedisiner Mikkel
Hindhede fra dansk helsevesen, seminarielærer A.
Bergstrøm fra Gøteborg og redaktørens nye kone,
kostholdskyndige Carla, i lengre tid gitt sine bidrag henholdsvis innen vannbehandling, ernæringslære, barnepedagogisk utvikling og matoppskrifter. Resultatet ble et bredere tematilbud enn
noen gang, fra utviklingspsykologi og musikkterapi til tannhelse og folkehelse.

Til og med sykkel og kajakk
fikk plass i bladet ...
KONKLUSJON

I 1920-årene foretok Sunnhetsbladet en gradvis
dreining mot et mer helhetlig produkt. Til og med
sykkel og kajakk fikk plass i bladet, foruten en
egen husmoravdeling. Dr. Ottosens innsats med
å gi bladet større og bredere faglig tyngde ble videreført ved redaksjonsrokkeringene i 1926-1927.
Endringene førte også til en endelig deling i et eget
norsk og dansk tidsskrift. Mye av forklaringen på
abonnementsveksten ligger også her.
Spesielt imponerer vektleggingen av frukt,
grønnsaker, belgfrukter og nøtter, tatt i betraktning av at dette er skrevet tidlig på 1920-tallet og
ikke i 2006, etter oppdagelsen av fytostoffene og
andre antioksidanter. Det dreier seg om proteiner,
energi og vitaminer for eksempel i soyabønner,
poteter, mandler, tomater, bananer, sitrusfrukt
og epler – ikke minst i den mørke årstid. «Spis
Solskinnsføde», var slagordet. n
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Organ for

Carl
Schiøtz
CARL SCHIØTZ (1877-1938), ble født i
Hamar 2. november 1877. I juni 1904 tok han
sin medisinske embetseksamen i Oslo. Etter
en rik variasjon av praktikum og kliniske
engasjementer, endte han i 1914 opp som
lege i hjembyen Hamar, ved siden av å være
reservelege ved Rikshospitalets medisinske
avdeling under hele første verdenskrig. I
1918 disputerte han på sin studie av helsetilstanden for 10 000 norske skolebarn. I 1931
ble han utnevnt til professor i medisin ved
universitetet i Oslo.
I forbindelse med at han i 1918 ble sunnhetsinspektør for skolevesenet i Kristiania
og Aker, påtok han seg en rekke verv,
slik som medlem av Folkeforbundets
ernæringskomité, formann i Statens
ernæringsråd, medlem av landsnevnden
for skoleidrett, formann i foreningen for
motarbeidelse av tannsykdommer, redaktør
for Tidsskrift for den norske Lægeforening
(1929-1938), omtrent samtidig redaktør for
Sunnhetsbladet (1927-1934) og grunnlegger
av Nasjonalforeningens medlemsblad Liv og
Sundhet (nå Liv og Helse).
Han publiserte en rekke fagartikler og populærartikler i ulike bøker og tidsskrifter, både
i Norge og utenlands. I Sunnhetsbladet skrev
han månedlige artikler, oftest med fokus på
barne- og ungdomshelse. Han ble sentral
for Sunnhetsbladets utvikling i mellomkrigsårene. Og han regnes som Oslofrokosten far.

Høsttreff
22. SEPTEMBER

Adresse: Postboks 124
			
3529 Røyse
Bank: 		 3000 26 41867
Org.nr: 		 997 229 231
Nett:		www.sdasenior.no

Leder
FINN MØLLER NIELSEN
Helgerødveien 6, 3233 Sandefjord
Telefon 992 49 714
finn.moller.nielsen@hadeland-energi.net

Vi møtes til seniortreff på Lillehammer
22. september kl. 11.00-17.00
Det blir hyggelig sosialt samvær med allsang, foredrag og
vegetarisk lunsj. Pastor Finn Myklebust og lege Jan Fossum
vil dele av sine tanker med oss.
Påmelding til Odd Hagen på telefon 932 57 542 eller e-post
odd.hagen@gmail.com
Pris pr. deltaker er kr 150. Innbetales til Seniorforeningens
bankkonto 3000.26.41867 ved påmelding.
Hjertelig velkommen!
ADVENTISTKIRKEN, FREDRIK COLLETTS VEG 15, 2614 LILLEHAMMER

QUIZ-svar
• Svar 1: Set. 1 Mos 4,25: 25 Adam var igjen sammen med sin kvinne, og hun fødte en sønn og kalte
ham Set. «For Gud har gitt meg et nytt barn i Abels sted, siden Kain drepte ham.». • Svar 2: Henok.
1 Mos 4,7: Kain var sammen med sin kvinne, og hun ble med barn og fødte Henok. Så bygde han en
by og ga den navn etter sin sønn Henok. • Svar 3: Sets. Se 1 Mos 5 • Svar 4: Ruben, Simon, Levi,
Juda, Jissakar og Sebulon. • Svar 5: Bilha. 1 Mos 30, 5: Bilha ble med barn og fødte Jakob en sønn.
6
Da sa Rakel: «Gud har hjulpet meg til min rett. Han har hørt min bønn og gitt meg en sønn!» Derfor
kalte hun ham Dan. 7 Siden ble Bilha, Rakels slavekvinne, med barn igjen og fødte Jakob enda en
sønn. 8 Da sa Rakel: «Jeg har kjempet gudskamper med min søster, og jeg har vunnet.» Så kalte hun
ham Naftali. • Svar 6: Simon. 1 Mos 42, 24: Og han snudde seg fra dem og gråt. Så kom han tilbake
og snakket med dem. Han tok Simon og bandt ham for øynene på dem. • Svar 7: Peniel. 1 Mos, 32,
30: Jakob kalte stedet Peniel. «For jeg har sett Gud ansikt til ansikt og enda berget livet.» • Svar
8: Manasse og Efraim. 1 Mos 48, 1: En tid etter at dette hadde hendt, ble det sagt til Josef: «Faren
din er syk.» Da tok han med seg de to sønnene sine, Manasse og Efraim.

FOTO: TOR TJERANSEN / ADAMS

Sekretær
KNUT STØRKERSEN
Magasinveien 3, 3330 Skotselv,
Telefon 911 88 585
knuthst@gmail.com
Kasserer
ODD HAGEN
Møysalveien 3226, 8414 Hennes
Telefon 932 57 542
odd.hagen@gmail.com
Redaktør for Senioren
TRYGVE ANDERSEN
Solliveien 13, 1472 Fjellhamar
Telefon 67 90 43 24 – 970 33 601
trygand@gmail.com
«Senioren» kommer ut fire ganger
i året og sendes til alle medlemmer
av SDA Seniorforening. Medlemskap
tegnes ved å sende kr 200 til bankkonto nummer 3000 26 41867.
Gaver til bladet eller Seniorforeningens aktiviteter, sendes
også til konto 3000 26 41867.
Mange takk!
Oppsigelse av medlemskap
gjøres via sekretæren.
Tips, artikler og bildestoff
til bladet sendes redaktøren.
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Returadresse
Senioren
Knut Størkersen
Magasinveien 3
3330 Skotselv

Å, sommerfugl med hvite vinger,
du har en ren og plettfri drakt.
Du er et gledesbud som bringer
et glimt av paradisets prakt.
På hvite vinger lett du svever.
Du flagrer mellom gress og strå.
Blant blomster lykkelig du lever,
og svinger deg mot himlen blå.
Hvor er du kommet fra, du skjønne,
som svermer i det høye gress?
Tenk hvite vinger i det grønne!
Du går til hverdags i hvit dress.

Din grønne kropp ble lagt til hvile.
I puppens hylster sov du hen.
Om spor av liv man kunne tvile.
Men se, du fikk jo liv igjen!
Av din erfaring kan jeg lære:
Det finnes liv i bedre kår.
Den største lykke må det være
å våkne opp til liv og vår.
Du fikk nytt liv i full forvandling.
Det minner om et større giv:
En vårdag griper Gud til handling,
og døde vekkes opp til liv.

Hvite
sommerfugl
Olaf Wiik !

LAYOUT: EIVIND REIERSON TRYKK: ODD PALERUD AS, HØNEFOSS

Å nei, du var en rynket larve,
som krøp omkring på korte ben.
Du hadde gressets grønne farve,
var vingeløs og lite pen.

