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F O R M A N N E N S  T A N K E R

I 1970-årene kom de første utenlandske studentene hit for å sel-
ge bøker for å finansiere sine studier, til å begynne med fra våre 
skoler i Afrika og India. Menighetene åpnet sine kirker og sko-

ler, og mange søsken har år etter år åpnet sine hjem. Ikke-SDA 
har også tatt imot studenter. På den måten har mange fått venner 
for livet, og enkelte har også vært på besøk hos studentene i de-
res hjemland. Alt har ikke vært problemfritt, men når man hører 
om alle som har utdannet seg til pastorer, lærere, leger og andre 
yrker, er det med takk til Gud for alle de som kvalifiserte seg til 
en tjeneste i menigheten. Studentprogrammet hjalp også i mange 
år Norsk Bokforlag økonomisk. (Som vi kjenner til har mange 
ting forandret seg de siste årene, så nå ser vi kanskje slutten på 
studentprogrammet.)

STUDIETURER 

For å oppmuntre og styrke litteraturevangelistene, ble det i pe-
rioden 1977 til 1994 arrangert turer til mange bibelske land, med 
mye undervisning om kirkehistorien. Jeg kan nevne Israel, «I re-
formatorenes fotspor», Roma, Hellas, Patmos, Samos og «De syv 
menigheter» i Tyrkia. Divisjonens litteraturleder, Kaj Pedersen, 
og forlagssjef ved Norsk Bokforlag, Gunnar Aune, planla og 
gjennomførte disse turene på en måte som vi som ennå lever, 
minnes med glede. Andre fra forlagsfamilien, pastorer og SDA 
var også med. 

Av Willy Hugstmyr !

MINNER FRA LITTERATUR-
ARBEIDET, KOLPORTASJEN 
OG FORLAGSARBEIDET,  
FRA 1960 TIL 90-ÅRENE

Blader fra 
livets dagbok

1990: Forlagssjef Gunnar Aune over- 
rekker Kaj Pedersen en krystallbolle 
for mange års uegennyttig innsats i 
litteratur-arbeidet.

I januar 1979 sto det flotte nye for-
lagsbygget på Skullerud ferdig.
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August 1994: Willy med ghaneserne Seth Asare og 
John Tette utenfor Sunde Misjonshus på Rissa, hvor 
de fikk bo mens de arbeidet på Fosenhalvøya. 

>>

I  BAKSPEILET

Året 2020 nærmer seg sin avslut-
ning, og når man tenker tilba-
ke, er det trasig at vi måtte 

avlyse alle arrangementer som 
vi har hatt arbeide med å plan-
legge, på grunn av covid-19. 
Og det gjaldt jo både for 
Seniorforeningen, distriktene 
og Den norske union.

Men vi må se fremover og 
håpe på at neste år blir mer normalt, 
så vi kan gjennomføre generalforsamlin-
gen i april, og Seniortreffet på Hurdalsjøen 
Hotell den 20.-25. juli.

Men nå må vi tenke på julen og det nye 
året, som kommer til oss om noen få uker.

Da jeg gikk i folkeskolen i Danmark, les-
te vi i historiebøkene at julen var en hedensk 
solvervfest, som ble feiret på grunn av at solen 
snur og dagene blir lenger. De laget hjul som 
de flettet halm inn i, og gikk opp på høydene, 
satte fyr på halmen, og lot hjulene trille ned-
over skråningen. Derfor ble festen kalt jul.

Siden kristendommen kom til Norden, ble 
julen laget om til Jesu fødselsdag. E.G.W. skri-
ver i boken Det kristne hjem side 371: «Julen 
som høytid. Over alt i verden stilles det stor 
forventning til julen, fra øst til vest og fra nord 
til syd. Både for barn og voksne, til og med for 
eldre mennesker, er det en tid som er preget av 
fryd og glede, men hva er julen, siden den har 
så stor oppmerksomhet?

Den 24. desember blir regnet som Jesu 
fødselsdag, og det er blitt både vanlig og popu-

lært å feire denne dagen. Men dermed 
er det ikke sagt at vi virkelig feirer den 

dagen Frelseren ble født. Historien 
gir ikke støtte til en slik tanke, og 

Bibelen nevner ikke noe nøyak-
tig tidspunkt. Dersom Herren 
hadde sett det som nødven-
dig for vår frelse å ha kjenn-

skap til dette, ville han ha talt 
gjennom profetene og apostlene, 

så vi kunne vite alt om saken. Men 
når Bibelen er taus om spørsmålet, tyder 

det på at denne viten er skjult for oss av gode 
grunner. 

I sin visdom skjulte Herren hvor han grav-
la Moses, for siden å vekke ham opp igjen og 
ta ham til himmelen. Det ble holdt hemmelig 
for å hindre avgudsdyrkelse. Den samme per-
sonen som folket gjorde åpent opprør imot 
mens han levde og virket blant dem, og som 
de plaget nesten mer enn et menneske kunne 
utholde, ble dyrket omtrent som Gud etter at 
døden hadde skilt ham fra dem. Av samme 
grunn har Gud skjult det nøyaktige tidspunk-
tet for Kristi fødsel. Det var for å unngå at da-
gen skulle få den ære og oppmerksomhet som 
alene tilhører Kristus, verdens forløser. Ham 
kan vi ta imot i vårt liv, og stole på at han fullt 
og helt kan frelse dem som kommer til ham.» 

Vi må bruke julen til å takke Gud for det 
store offer han gav da han sendte sin Sønn til 
jorden for vår skyld (Joh 3,16).

Må dere alle ha en fredfull jul, og må 
Herren velsigne det nye året for oss.  n

FOTO: EVANGELIETS SENDEBUD
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NORSK BOKFORLAG

Etter 100 år i Akersgata 74 flyttet forlaget til nytt 
bygg i fredelige omgivelser på Skullerud i 1979. 
Her var trykkeriet, et stort lager, og hele forlagsfa-
milien samlet på ett sted. I perioden 1984 til 1996, 
da jeg var litteratursekretær for ØND og DNU, 
hadde jeg kontor på forlaget. I tiden på Skullerud 
var det en stor produksjon av bøker. Jeg kan 
nevne Bibelens Beste i 10 bind. For Bibelstudiene 
(sabbatsskole-leksene) kom det i mange år i bø-
ker for hvert år. I 1989 ble billigutgaven av Mot 
historiens klimaks trykket i 130 000 eksempla-
rer. Siden har Slektenes håp blitt trykket i over 
100 000 eksemplarer, og Helse og livslykke, alle 
som billigbøker. På 1990 tallet ble EGWs bøker – 
Patriarker og Profeter, Profeter og konge, Slektenes 
håp, Apostlenes liv og virksomhet, og Mot historiens 
klimaks gitt ut i et praktverk med tittelen Alfa & 
Omega i 8 bind, til glede og velsignelse for SDA og 
andre. I 1996 ble huset på Skullerud solgt, og for-
laget var en tid på Helsfyr, før man flyttet til Vik.

TVS, PASTORER, «SOMMERKOLPORTASJE»

Gjennom «Sommerkolportasjen» var mange elev-
er ved TVS, og pastorer under utdanning, flere 

uker om sommeren ute og solgte bøker. Jeg har 
hatt samtale med noen som med glede minnes den 
erfaringen de fikk ved å gå fra dør til dør og møte 
mennesker. Jeg kan også nevne at i flere år om 
sommeren hadde Mattesonskolen litteraturkam-
panjer på forskjellige steder i landet, hvor både 
ungdom og pastorer var med. Ett år ble det også 
brukt en to-etasjes buss, importert fra England. 
Det ble gjennom sommeren solgt og gitt bort mye 
litteratur. Jeg kan også nevne at én litteraturevan-
gelist, Egil Johansen, gjorde et stort arbeid ved å 
kontakte bokhandlere over hele landet, og på den 
måten fikk enda flere anledning til å kjøpe vår lit-
teratur.

MINNER FRA LITTERATUR- OG FORLAGSARBEIDET

Når jeg tenker tilbake på de rundt 30 årene jeg 
hadde i dette viktige arbeidet, strømmer minnene 
på. Jeg takker Gud for den tiden. De fleste littera-
turevangelistene og mange andre i forlagsfamilien 
er lagt til hvile. Nå er det en håndfull som ennå 
lever, og av disse vil jeg til slutt nevne én, som fort-
satt i sitt 74 år er i arbeid som litteraturevangelist, 
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I  BAKSPEILET

Sykkelen inntar en ganske betydelig plass i juniorenes sommertilværelse. Den som ingen sykkel har, eller ikke kan sykle i det hele tatt, er avskåret fra den ubeskrivelige gleden som en sykkeltur i pent vær og godt selskap byr på. Å bile er kjedelig i sam-menligning, bare spør dem som har vært med på en ordentlig sykkeltur om de heller ville ha bilt. Lykkelige barn som har så vidsynte foreldre at de lar sitt avkom lære å sykle tidlig, og at de tør la dem dra på sykkeltur uten å engstes i fortvilelse om utfallet. Det skjer ikke mange ulykker på sykkel, forbløffende få. Jeg må derfor anbefale alle juniorledere at de i fullt mon benytter seg av denne form for rekreasjon sammen med juniorene, da dette sel-skap gjør turen dobbelt festlig. Det oppstår nesten alltid på slike turer situasjoner hvor det kreves snarrådighet og hurtig handling, og det er en fornøyelse å se hvordan de forskjel-liges manøvredyktighet kommer seg fra tur til tur, for ikke å si fra år til år.Det er fordelaktig å arrangere små weekend-turer på ca 5 mil for eks. Da kan folk fra 13 år ta del. På slike turer prøves det gode kameratskap. Det vil alltid være noen som har dår-lige sykler og som tid om annen ikke vil ha noe i mot å byttelåne med en som har en lettere og sterke ben. Slike turer må ikke utarte til kappritt. Den beste regel er at den som kjører dårligst bør kjøre først og ikke sist. Små uhell av forskjellig slags vil utvikle ferdigheten i å klare seg med enkle midler, man kan jo ikke dra med seg et helt reparasjonsverksted. Den enkelte må oppdras til å holde sykkelen i best mulig orden til stadighet, så blir det mindre uhell og reparasjoner på landeveien. Springer en eke, skal man ikke vente uker med å få en ny. Det lønner seg dårlig å slurve med sykkelen. Den bør behandles pent for at dens yteevne og verdi ikke skal forringes altfor meget; det kan for mange bli dyrt nok likevel.Det har vært meg en glede å kunne hjelpe en del juniorer til rimelige brukte sykler. Jeg husker vel hvordan jeg selv i 13 års alderen har ligget våken lenge om sommerkveldene og spekulert på hvordan jeg skulle skaffe meg min egen sykkel slik som en del av mine kame-rater. Jo yngre man er, dess tyngre tak, men desto større seier.
Forts. side 14 

ET tidsbilde 
fra vår  
barndom

HENTET fra 
ADVENT-UNGdom 

NR. 6, 1940

Av Kristian Hogganvik !

1978: De fleste av de 35 tur-deltakerne samlet 
utenfor «Shrine of the Book» i Jerusalem, hvor 
Dødehavsrullene oppbevares.
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ÅNDELIG

ILLUSTRASJON: GUSTAVE DORÉ

Hvilket ord kan vi føye til i overskriften for å 
få en god mening? For den kristne er dette 
et spørsmål som det sikkert er mange svar 

på – kanskje like mange svar som lesere. Men de 
fleste av oss ville nok tenke på 1 Kor 13,13: «Så 
blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men 
størst blant dem er kjærligheten.» Størst er kjær-
ligheten! Dette er kanskje det viktige svaret som 
mange ønsker å oppleve. Det er tre begreper, tro, 
håp og kjærlighet, som beskriver livets faste hol-
depunkt, livets retning og livets drivende kraft i 
vårt forhold til både Gud og våre medmennesker. 
Hvis disse begrepene fikk danne rammen om vårt 
liv, ville vi kanskje kunne oppleve noe som nær-
mer seg paradisiske forhold. Og uten tvil, av disse 
tre er kjærligheten størst.

Men i denne sammenhengen kan vi ikke unn-
gå å ta i betraktning det som er enda større, nem-
lig at «Gud er kjærlighet» og at ekte kjærlighet har 
sitt utspring hos ham. Det han har gjort og gjør 
for oss mennesker, kan best beskrives med dette 
ordet, kjærlighet (se 1 Joh 4,7-12).

I nytestamentlig tid kan alle kristne være kjent 
med dette. Det kommer nemlig tydelig fram i Jesu 
liv som er nedtegnet i de fire evangeliene, og det 
som ellers er skrevet i Det nye testamentet (NT) 
om hans liv og lære. Når det gjelder Det gamle tes-

tamentet (GT), er det kanskje ikke så klart for oss 
som er vokst opp med NT mer enn GT. De fleste 
kjenner ikke de bibelske språk, og aller minst he-
braisk som mesteparten av GT er skrevet på, heller 
ikke har vi noen stor kunnskap om Israels tro og 
kultur. Vi skal se litt på noe fra GT som forteller 
oss at Gud virkelig er «kjærlighet», slik det hev-
des i NT. Dette er veldig omfattende, men jeg skal 
skrive kort og prøve å gjøre det forståelig.

Først må vi være klar over at kjærligheten pre-
ges av mange forhold som blant annet kommer 
til uttrykk i hele 1 Kor 13. Videre betegnes kjær-
ligheten fra Gud som selvoppofrende (Joh 3,16), 
omsorgsfull på flere nivåer (Sal 23) og mye annet. 
Ekte kjærlighet kan heller ikke spire og utvikles 
under tvang. Flere vers i 1 Kor 13 mer enn antyder 
det, og selv om 2 Kor 5,14 sier at «Kristi kjærlig-
het tvinger oss», forstår man ut fra sammenhen-
gen at det ikke er tvang ved bruk av makt, men at 
Kristi selvoppofrende kjærlighet er den drivende 
kraft for Paulus og den troende som fullt ut fatter 
hva Kristus har gjort for dem; Kristi forsoning er 
for alle mennesker, og alle bør få høre om den og 
få anledning til å ta imot Guds gave. Kjærligheten 
kan kun spire og eksistere under et fritt valg. 
Åpenhet om alle viktige forhold er avgjørende for 
den frie viljen som Gud har gitt mennesket.

Da Gud hadde skapt mennesket og gitt dem 
Edens hage som deres første hjem, informerte han 
dem om hva som lå foran dem i livet. Han orien-
terte dem om alt som var viktig for deres framti-
dige liv – om naturen, dyrelivet, maten de skulle 
leve av, og om valgene de måtte ta. 

Deres samvittighetsfrihet gjaldt blant annet 
valget mellom det gode og det onde, mellom hvem 
og hva som skulle styre deres og etterslektens liv. 
Synden og det onde eksisterte allerede i universet, 
Gud la ikke skjul på det. Derfor plasserte han både 
livets tre og treet til kunnskap om godt og ondt 
i Edens hage (1 Mos 2,9). «Midt i hagen» plas-
serte han dem, står det. Det er forståelig når det 
gjaldt livets tre fordi det var jo Guds tre – det som 
gir liv og alt som var godt, hederlig og gledelig. 
Men hvorfor plasserte han det andre treet, treet til 
kunnskap om godt og ondt, også der? Gud kunne 
jo ha «gjemt» det litt bort i et hjørne, eller i utkan-
ten av hagen, så det ikke var så lett synlig og van-
skelig tilgjengelig, ikke sant? Det ville vi ha gjort 
for å skjerme og beskytte dem vi er glad i, ville vi 
ikke? Men han plasserte det sentralt i hagen, syn-
lig og lett tilgjengelig. Så hvorfor? 

Jeg kan ikke si at jeg har et fullstendig svar, 
men det handler (i mine øyne) om det mest sen-
trale i våre liv – det frie valg som har konsekvenser 
for familie, for medmennesker og til sist vårt eget 
livs skjebne, med andre ord om vårt forhold til 
Gud. Gud er åpen om dette. Han vil at vi skal ha et 
tilstrekkelig grunnlag for slike alvorlige valg. For 
Adam og Eva hadde det ikke bare med deres egne 
liv å gjøre, men også konsekvenser for etterslekten 
og menneskehetens livstilstand å gjøre. Vilkårene 
er like for begge disse spesielle trærne med hensyn 
til deres valg, og det gjelder også våre valg.

Dette er utgangspunktet for hvordan Gud 
fremtrer overfor menneskene. Han har skapt oss, 
og han ønsker også å frelse oss fra den skjebnen 
som har rammet oss på grunn av Adams og Evas 
feilaktige valg. Derfor fremstår Gud også som vår 
redningsmann. 

Jonathan Cahn påpeker at det hebraiske ordet 
jasja er svært viktig i denne sammenhengen. Det 

TORBJØRNS
 BIBELQUIZ
AV TORBJØRN HALVORSEN

(SVARENE STÅR PÅ SIDE 15)

➊ Hva het han som drepte Abel?

➋ Hva het Noahs sønner?

➌ Hvor lenge levde Noah etter syndfloden?

➍ Hva het faren til Abram/Abraham?

➎ Lots døtre fikk hvert sitt barn med sin far. Hva 
het disse to sønnene?

➏ Hva het Jakobs koner?

➐ Hva het Jakobs eldste sønn?

➑ Hva het Gads mor?

➒ Hva het Jakobs datter?

➓ Hvem var Safenat-Paneah?  
(Under hvilket navn er han mer kjent?)

Størst er ... Av Reidar Larsen !

Forts. side 15
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Med årene har mange av oss samlet 
på alt for mange ting! Det finnes 
visse ting man ikke kan gi bort el-

ler selge på «loppemarked» eller kaste. Ting 
som, til tross for at de ikke er verdifulle, li-
kevel er dyrebare for oss. Jeg har et par slike 
ting som jeg setter stor pris på, og som jeg 
ikke kan tenke meg å kvitte meg med. De 
er dyrebare fordi de sier meg noe viktig om 
min pappa. La meg vise deg!

Den første «loppen» jeg har, er en li-
ten, gammel bibel. Den er bare 11 ganger 
17 cm stor. Da jeg fant den på loftet etter at 
pappa var borte, var jeg litt usikker på om 
jeg brydde meg om å beholde den. Den var 
trykt med gotisk skrift, og for meg er det for 
slitsomt å lese. Bibelen var i skinn og gull-
snitt, så det var jo en fin liten bok, selv om 
den var velbrukt.

Da jeg sto med den i hånden, snudde jeg 
på den, og da så jeg noe jeg ikke hadde lagt 
merke til før.

MIN HISTORIE

og sjokk, dro til Amerika. Hvorfor? Jeg har 
grublet mye over det. Kanskje hadde han et 
håp om at det skulle lede til noe bedre for 
familien? Det er mye som er uklart for meg i 
denne historien. Men ingen penger kom fra 
Amerika. Hva skulle nå skje med familien? 
Lange avstander og dårlig kommunikasjon 
gjorde at Juliane mer eller mindre ble tvun-
get til å skrive under på skilsmissepapirer.

Familien hennes lovet å hjelpe henne 
økonomisk om hun gjorde dette. For en 
skam, hun som hadde vært bibelarbeider 
før hun giftet seg! Juliane var en meget ån-
delig kvinne, men var nå helt nedbrutt i 
kropp og sjel. 

Sissel Reichelt Sjölander !

Inngravert på baksiden sto det en dato 
og et årstall. Det sto: 11-4-1923. Dette var jo 
pappas fødselsdag, og den dagen han ble 12 
år! Tankene mine fòr tilbake i tiden, det var 
jo like etter at min pappa Jakob hadde mis-
tet sin tvillingbror Josef! Og ikke nok med 
det, hans storesøster på 14 år, og hans lille-
søster hadde også gått bort. Tre barn døde 
på fire måneder! Det var en fryktelig tid for 
familien. Hva var årsaken til dette?

Jo, året før hadde familien flyttet fra en 
liten gård ute på landet inn til byen. I leilig-
heten de leide hadde det bodd en tuberku-
løs mann som var død, og ingen desinfek-
sjon hadde blitt gjort. Dette visste familien 
selvfølgelig ikke noe om, så hele familien ble 
smittet. Sorgen ble for stor for mor Juliane, 
som fikk et totalt sammenbrudd. Barna som 
var igjen, fire gutter og en jente, ble sendt på 
spesielle barnehjem etter at de hadde kom-
met hjem fra sykehuset. 

Jakobs far, som sikkert var i både sorg 

Og midt i dette får pappa Jakob en fin 
bibel!? Til tross for fattigdom og sorg. Hvem 
betalte for den? Jeg vet bare at for mor 
Juliane var det åndelige aller viktigst i livet. 
Og ved 12 års alder var det viktig å forstå 
sin oppgave i verden, slik som Jesus gjorde i 
tempelet ved samme års alder. Dette var en 
høy prioritet for henne, og sikkert også for 
faren. 

Så snart Jakob ble 15 år, dro han til sjøs. 
Mor Juliane passet på å pakke ned Bibelen 
hans i sekken. Og der lå den som en stadig 
påminnelse, ikke minst om mors bønner. 
Jakob seilte på de stor hav i to år.

Så en natt, da de seilte langs Syd-Afrikas 
kyst, var han ensom på vakt. Han hadde 
lenge kjent at Gud forsøkte å komme i kon-
takt med ham, og der oppe på dekket over-
ga han sitt liv til Gud! «Vis meg Herre hva 
du vil at jeg skal gjøre!» ba han. Og så snart 
vakten var over, gikk han ned i lugaren og 
skrev brev til alle han visste at han hadde så-
ret, stjålet fra, eller løyet til. Nå kjente han 
seg virkelig fri! Og lykkelig. Han ville gjer-
ne fortelle alle mennesker hva som hadde 
skjedd i hans liv.

Etter at han kom tilbake til Norge, øn-
sket han med en gang å bli døpt, og han ville 
reise til Onsrud for å lære mer, så han kunne 
tjene sin Herre og Mester.

Men før vi legger bort den lille Bibelen, 
må jeg vise deg det som er den første blanke 
siden når du åpner den. (Se på bildet ned-
enfor, og husk hvor liten denne Bibelen er!)

Der har han tegnet en oversikt over de 
2300 aftener og morgener i Daniel 8,14, 
skrevet med en penn så tynn at jeg ikke har 
noe lignende. Og det fantes ingen Tipp-Ex 
på den tiden som kunne skjule feilskrivnin-
ger! 

Et lite kunstverk synes jeg. Og nå forstår 
du kanskje hvorfor denne Bibelen er en dy-
rebar «loppe» for meg?  n

Dyrebare «lopper» 1:2
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for toalettene. Vann ble ofte hentet fra offentlige 
brønner, mens flere hus hadde eget rennende vann 
innlagt.

HYGIENE OG GUDSTRO

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

Ved tempeltjenesten i Det gamle testamentes 
tid gikk prester og menighet gjennom ulike ritu-
elle renselser før høytidene. Proselyttdåpen som 
jødene praktiserte ved opptak av hedninger i sitt 
fellesskap, dannet grunnlaget for aktiviteten til dø-
peren Johannes og senere den kristne menighet. 
Dåpen var i utgangspunktet en symbolsk renselse.

Inkaene hadde et interessant rituale 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 da holde storrengjøring i hjem-
mene sine.

SYKDOM OG SAMFUNN

Siden tidenes morgen har mennesket levd med 
og lidd under sykdom. Og like lenge har man 
søkt å håndtere denne utfordring best mulig. 
Arkeologisk forskning viser at sykdommene alltid 
har fremstått i de samme grunnleggende formene, 
slik som infeksjon, betennelse, svulster, traumer 
og forstyrrelser i utvikling og stoffskifte. 

Dagens tarm- og muskelorm-lidelser i Egypt, 
er funnet i 3000 år gamle nyrer fra mumier. 
Tuberkulose i ryggraden er diagnostisert i skje-
lettrester etter indianere fra før-Columbiansk tid 
i Mellom-Amerika. Gravmalerier i Egypt viser 
at poliomyelitt og dvergvekst var kjente lidelser i 
oldtiden. Imidlertid har de ulike sykdomsbyrde-

Gjennom historien har menneskenes største 
helseproblemer helst vært et samfunns-
spørsmål, slik som kontroll av smittsom-

me sykdommer, kontroll og forbedring av det sa-
nitære miljøet, tilgjengelighet av nok og god nok 
mat og drikke, tilgjengelighet av medisinske tje-
nester og hjelp for de funksjonshemmede. 

BO- OG SANITÆRFORHOLD 

Eksempler på samfunnsmedisinske tiltak har 
vært funnet selv i de tidligste 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 Punjab-provinsen viser at byene var planlagt i 
rektangulære kvartaler, tilsynelatende i henhold 
til bestemte byggeforskrifter. Badeværelser med 
vann og kloakk var vanlig i de utgravde bygnin-
gene. Gatene var brede og brolagt, med et avløps-
system 40 cm under bakken, i form av rørformede 
teglstein satt sammen med en sementmasse. Inne 
i husene var standarden enda høyere. Noen hus 

hadde vannrør laget av brent leire, nedlagt i en se-
mentmasse for å minske lekkasjer.

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

Abrahams fødselsby Ur i Kaldea (1800 f.Kr.), 
syd i dagens Irak, hadde ikke bare universitet og 
bibliotek, men toaletter og vanntilførsel i gode 
hus. To tusen år f.Kr. hadde man løst vannfor-
syningsproblemet også i andre områder, slik 
som i Mykenekulturen på Kreta. I Troja på Lille-
Asiakysten fant man et særlig godt utviklet sys-
tem 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 
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>>

FOLKEHELSEFELTETS RØTTER ER TEMA I 
DENNE SERIEN OM HVORDAN VI BEST KAN  
TA VARE PÅ OSS SELV OG HVERANDRE 

Kunstnerisk rekonstruksjon av Knossospalasset på 
Kreta. Flere hus hadde innlagt rennende vann og 
toaletter med nedskyllingssystem. Murmaleriene 
fra dagens ruiner viser vannbærere. 

Folkehelse-
feltets  
røtter
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ne variert stort både geografisk og kronologisk.  
Kunnskap om slike variasjoner har gjort mye for 
å kunne forstå sykdommers årsaker og mestrings-
muligheter.

Overfor epidemier har man ofte søkt å sikre 
seg, basert på lokal forståelse av den gitte sykdom-
men. Overtroen står sterkt i de primitive kultu-
rene, mens moderne forskning søker å forstå og 
håndtere sykdommen gjennom studier av både 
friske og syke funksjoner i kroppen. Ved å iden-
tifisere sykdommer og differensiere mellom dem 
når det gjelder symptomer, lokalisering og årsak, 
har moderne medisin fått ny og nyttig innsikt og 
muligheter.

Legene i oldtid og middelalder differensierte 
ikke mellom ulike sykdommer, men trakk heller 
linjer mellom ulike typer symptomer. Nedarvede 
teorier søkte å forklare et årsaksmønster, slik som 
unormale blandinger av kroppsvæsker (humora-
lismen) og anspente/avspente deler av kroppen 
(solidismen). Med slike «basiskunnskaper» kunne 
ikke datidens leger gjøre mye for bekjempelsen av 
spesifikke sykdommer.

Smittemulighetene ble oppdaget lenge før år-
sakene ble kjent. Visse smittsomme sykdommer 
har vært kjent i århundrer. Den franske legen M. 
A. Ruffer på slutten av 1800-tallet fant indikasjo-
ner på kopper i Egypt rundt år 1000 f.Kr. Han 
skal ha obdusert 20000-30000 mumier. Senere 
har man funnet indikasjoner på både kreft, stress, 
tannråte og hjertekarlidelser. I Iliaden av Homer, 
leser vi om Apollo som ved hjelp av pilene sine 
forårsaket en epidemi blant soldatene utenfor 
Troja. I Bibelen leser vi at på Samuels tid fikk filis-
terne kopper som dekket hele kroppen.

Epidemiene ble oftest sett på som guddomme-
lige straffedommer over menneskene, hvor ofrin-
ger ble benyttet for å blidgjøre gudene og dermed 

stoppe en epidemi. Men parallelt vokste det også 
fram en ny forståelse for at klima og andre miljø-
messige forhold også kunne ha sin betydning. Den 
store frigjøringen i så måte kom i Hellas i det 5. 
og 4. århundret før Kristus. Hippokrates og hans 
medarbeidere/disipler søkte å finne en fornuf-
tig og vitenskapelig årsak for ulike sykdommer. 
Overtroen var også med i bildet, men noe nytt og 
moderne var i emning, parallelt med andre sider 
av den antikke greske høykulturen. Hippokrates 
ansees da også som legekunstens far.

KONKLUSJON

Menneskets kamp mot uheldige mikrober og mil-
jøfaktorer, livsstilslidelser og andre problemer har 
pågått siden tidenes morgen. Imidlertid har ulike 
kulturer oppdaget verdifulle sammenhenger, som 
har gitt en rekke helsemessige fortrinn. Ikke minst 
hebreernes arv gjennom Moses og Samuel, David 
og Salomo har gitt konklusjoner med anvendelse 
også i moderne medisin. 

Under første verdenskrig slet engelskmennene 
ved stillingskrigen på kontinentet med at mange 
av deres beste soldater aldri kom ut på slagmar-
ken, men døde i sykeseng. En ung lege, Perceiville 
Wood, ble sendt over kanalen for å løse problemet. 
Opplegget hans med bedret kosthold, hygiene, le-
vekår og miljø synes opplagt i dag.

I 1920 utgav dr. Wood en bok som fortalte 
hele historien. Den bar tittelen «Moses, grunn-
leggeren av forebyggende medisin». Jeg lærte fol-
kehelseprinsippene hos Moses i Bibelen, sa han. 
Ikke minst hebreerne var kommet langt i forstå-
else og praksis av samfunnsmedisin, epidemiolo-
gi og forebyggende medisin. Parallelt kan nevnes 
Daniel og vennene hans i Babylon, hvor de fikk 
spise grønnsaker heller enn uren mat og endte opp 
ti dager senere med å se bedre ut og være sunnere 
enn de andre, og ett år senere ble vurdert av kon-
gen å være ti ganger visere enn alle drømmetydere 
og åndemanere i riket. 

Folkehelsefeltets røtter blir tema i denne serien 
om hvordan vi best kan ta vare på oss selv og hver-
andre.  n

Epidemier ble ofte sett på som 
guddommelige straffedommer 
over menneskene

ÅNDELIG

Blir veien til når man går seg vill? Jeg har 
lang erfaring med en slik gangart, i natt og 
tåke og ved høylys dag. Noen ganger er det 

en god utfordring, andre ganger er det ikke sær-
lig hyggelig, for veien blir ikke til av seg selv. Fra 
tid til annen fører den ingensteds hen. Og solen 
synker i vest.

Veien er en kjent religiøs metafor. I budd-
hismen er den åttefoldig, i hinduismen er den 
mangfoldig, og i islam kan man være sunni- el-
ler shiamuslim. Jeg er veien, sannheten og livet, 
sier Jesus.

Hvis vi skal uttrykke innholdet i Jesu evange-
lium i kortform, kan man gjøre det med mange 
ord og bilder, for eksempel som veien. Frelsens 
vei, ifølge kvinnen med en spådomsånd. Vi leser 
at evangelisten Apollos var opplært i «Herrens 
vei» (Apg 18,25). I synagogen i Efesos talte noen 
ille om veien, slik at det ble uroligheter på grunn 
av dette (Apg 19,9.23). Og i forhør hos lands-
høvdingen Feliks sier Paulus: «Men én ting til-
står jeg: Jeg dyrker fedrenes Gud ved å følge den 

veien som de kaller en sektlære» (Apg 24,14). 
Feliks hadde god kjennskap til veien, og han ble 
skremt av apostelens ord. Også i Det gamle tes-
tamentet leser vi om veien – livets vei, Herrens 
vei, kongsveien, den gode veien. «La ditt ansikt 
lyse hos oss, så din vei blir kjent på jorden, din 
frelse blant alle folkeslag» (Sal 67,3).

Veien var ikke først og fremst en lære, men et 
fellesskap med Jesus i liv og virksomhet. De tro-
ende så på seg selv som Herrens legeme og som 
hverandres lemmer. Ja, i den første tid hadde de 
alt felles, og de var ett i hjerte og sinn. Det var 
først i det fjerde århundret at kristendommen 
ble en dogmatisk makt, som var på jakt etter 
vranglærerne, en kirkestat med mer «sannhet» 
enn nåde, en ondartet karikatur av de troendes 
samfunn i Ånden. Veien var blind.

Mennesket står til alle tider på skilleveien, 
sier Søren Kierkegaard. Velger vi blindveien, går 
vi oss vill. Veien som fører fram, blir til når vi 
velger Jesus, han som er vår kjærlighet, glede og 
fred.  n

Veien som 
religiøs 
metafor
Ove Berntsen !

FOTO: LIGHTSTOCK
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QUIZ-svar

• Svar 1: Kain. 1 Mos 4,8: Siden sa Kain til sin bror Abel: «Kom, så går vi ut på marken!» Og 
mens de var der ute, fór Kain løs på sin bror Abel og slo ham i hjel.  • Svar 2: Sem, Kam 
og Jafet. 1 Mos 6,10: Han fikk tre sønner: Sem, Kam og Jafet.  • Svar 3: 350 år. 1 Mos 9,28: 
Etter storflommen levde Noah enda 350 år.  • Svar 4: Tarah. 1 Mos 11,27: Dette er histo-
rien om Tarahs ætt. Tarah fikk sønnene Abram, Nakor og Haran. Og Haran fikk sønnen Lot.   
• Svar 5: Moab og Ben-Ammi. 1 Mos 19,37-38: Den eldste fikk en sønn og kalte ham Moab. 
Den yngste fikk også en sønn og kalte ham Ben-Ammi.  • Svar 6: Lea og Rakel. 1 Mos 29,16: 
Nå hadde Laban to døtre; den eldste hette Lea, og den yngste hette Rakel.  • Svar 7: Ruben. 
1 Mos 29,32: Lea ble med barn og fødte en sønn, som hun kalte Ruben.  • Svar 8: Silpa. 1 Mos 
30,10-11: Og Silpa, Leas trellkvinne, fikk en sønn med Jakob. Da sa Lea: «For en lykke!» Derfor 
kalte hun ham Gad.  • Svar 9: Dina. 1 Mos 34,1: Dina, datteren som Jakob hadde fått med Lea.  
• Svar 10: Josef. 1 Mos 41,45: Farao kalte Josef Safenat-Paneah.

FOTO: TOR TJERANSEN/ADAMS ILLUSTRASJON: GUSTAVE DORÉ – «JOSEF TOLKER FARAOS DRØM»

Odd Fuglestad fra Sandnes menighet. Han begyn-
te på fulltid i tjenesten i 1975. Odd arbeidet på en 
måte som han lyktes godt med. Han hadde jevn-
lig kontakt med sine «kunder», og når det kom 
nye bøker besøkte han dem på nytt og fikk mange 
venner for livet. I 2007 reiste Odd til Færøyene, og 
har siden har han reist dit mange ganger om året 
og arbeidet som litteraturevangelist, noen ganger 
sammen med Jan Eidsaa. Han har gått i Ib Jensens 
fotspor. Ib Jensen fra Danmark var en legende på 
Færøyene. Han gjør som i Norge, kommer tilbake 
til sine «kunder» med bøker på dansk, norsk og 
færøysk. Odd har blitt glad i folket der, og de setter 
pris på at han kommer tilbake.

SLUTTORD

I årenes løp har våre bøker og blader blitt «spredd 
som løvet om høsten». Mange er de som har tatt 
imot adventbudskapet og Jesus som sin frelser et-
ter å ha lest våre bøker og blader. «Det er sant at 
noen som kjøper bøkene, vil sette dem i bokhylla. 
… Men Gud har omsorg for sin sannhet, og det 
vil komme en tid da disse bøker blir ettersøkt og 
lest. Sykdom eller ulykke kan ramme hjemmet, og 
ved hjelp av den sannhet bøkene inneholder, sen-
der Gud fred og håp og hvile til besværede hjerter 
…» – EGW i Kolportørevangelisten side 8. 

Kaj Pedersen, pastor fra Danmark og mangeå-
rig litteratursekretær i divisjonen, sa mange gan-
ger: «Hvis bøkene skal tas ned fra bokhylla, må de 
først bli satt der.» Det er noe å tenke på, og her kan 
du og jeg fortsatt være med på å spre adventbud-
skapet med vår litteratur. Gud kan bruke oss alle. 
Måtte Gud fortsatt gi oss nåde og styrke til: «Gjør 
det lille du kan der hvor Gud har deg satt.»

Guds fred være med oss alle.  n

Forts. fra side 4 

Willy Hugstmyr er en pensjonert  
litteratur-evangelist. Han startet  

sitt arbeid i Nord-Norge i 1965.

Forts. fra side 7 

betyr «å redde, å hjelpe, å forsvare, å bevare, å frigjøre, å oppnå 
seier, å føre i sikkerhet, å helbrede og å frelse …» et ord som er 
svaret på «alt» som vi lengter etter, både bevisst og ubevisst. Fra 
dette ordet får vi substantivet jesjua som betyr frelse. I GT leser 
vi flere steder at «Herren (Yahweh, som på norsk skrives Jahve) 
… er blitt min frelse». Herren Gud fremstår som vår frelser (je-
sjua), i tillegg til at han er vår skaper.

Fra det hebraiske ordet jesjua får vi egennavnet Jesjua som på 
gresk er Iesous og på norsk (og på mange andre språk også) er 
Jesus. Jesus er Jesjua – Jesjua er Jesus (se Matt 1,21). Ifra GT har 
vi derfor at «Herren (Gud) … er blitt min (vår) Jesjua».

Det betyr at Gud, inkarnert som Jesus, er vår redning og vår 
hjelper, han er vår frigjører og helbreder. Jesus er vår frelser og 
vår seier. Vi kan ikke få eller eie noe større enn det i vår fortapte 
situasjon – Guds kjærlighet synliggjort i Jesus da han ble født i 
denne verden for din og min skyld. Det er den største «julega-
ven» som vi kan ta imot.  n

Forts. fra side 5 

Det er bra at juniorene selv setter seg 
inn i sakene og at de får hjelp når deres 
egen evne ikke rekker lenger. Og mens jeg 
husker det – de som har sykkel, hvorfor 
ikke låne den bort til barn, om de ikke vil 
gi den helt?

De fleste juniorer kjøper gamle sykler, 
det blir det billigste. Det eneste jeg visste da 
jeg begynte var at Torpedo frihjul var det 
beste, det er forresten en god begynnelse 
for noen hver. Mest interesse har naturlig 
nok rammen. Man undersøker en ting ad 
gangen. Er originallakken på og temmelig 
godt bevart, kan en gå ut fra at den er blitt 
pent behandlet, og at rust ikke har tæret noe 
av betydning. Man ser etter om rammen er 
skjev. På herresykkel forråder en liten bøy 
oppover fremst på stangen at sykkelen har 
vært ute for hårdt vær. Kollisjoner vil ofte 
sette varig mén på gaffelen. Hvis du ser på 
gaffelen fra siden, vil den vise seg å gjøre 
mer eller mindre bakut bøy, dette er ikke 
noe skjønnhetstegn, og det gjør ofte sykke-
len skjev da gaffelen ofte samtidig har vridd 
seg etter sin lengdeakse.

Krenken er av stor betydning, svik-
ter den, er hele sykkelen ferdig. Jeg mener 
Fauber-krenken, den med begge armer i ett, 
er den beste for alminnelige sykler; bolte-
krenk er også bra, men klokke-krenken er 
altfor gammeldags, den er snart falt bort av 
medfødt svakhet. – Prisen må selvfølgelig 
rette seg etter delenes beskaffenhet, først et-
ter en grundig undersøkelse kan man gjøre 
seg opp noen mening om hva som holder 
og hva som må fornyes i nærmeste fremtid. 
Også en gammel sykkel kan kjøpes for dyrt 
om den skal fornyes for meget baketter.  n

FOTO: SCHRØDER / SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM



ET SMIL er et kunstverk i streker,
som runer om øye og munn,
små riller og bølger som leker
og skaper en lykkelig stund.

Et smil gir et vinnende vesen,
som eier fortryllelsens makt.
Et smil fjerner rynker på nesen
og skaper en vennlig kontakt.

Et smil er et kledelig smykke,
som pynter, så alle blir pen.
Et smil bringer vårbud om lykke
og smelter et hjerte av sten.

Et smil er en søster til gleden,
en venn av et muntert sinn.
Et smil er en demper på vreden,
og sol på et tårevått kinn.

Et smil er en krusning på kinnet,
et lysglimt i øyets pupill,
en hilsen fra hjertet og sinnet
om stemningers skiftende spill.

Et smil er som ringer i vannet.
Men smiler du først til en venn,
så tro meg, han kan ikke annet
enn smile og blunke igjen.

        Olaf Wiik

  Et 
vennlig 
 smil

Returadresse 
Senioren
Knut Størkersen 
Magasinveien 3
3330 Skotselv
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