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Liten bok med
viktig innhold
BOK
Anmeldt
Dagfinn Stærk
Kirkens røtter – Introduksjon til
et skattkammer
Efrem forlag 2019

Dagfinn Stærk har mange år bak
seg som pastor i Frikirken i Halden. Han står som en døråpner
for en fornyet interesse for den
kristne kirkes første tid. Han har
tidligere gitt ut boken «Steinene
roper – Kirkens røtter i NordAfrika» og leder et årlig seminar
om «patristiske emner» - det faglige ordet
for litteratur fra det vi
kaller kirkefedrene.
«Å lære å kjenne historien er avgjørende for
å bli rotfestet i sin tro og
identitet som kristen»,
skriver Peter Halldorf i
bokens forord.
Den lille boken (90
sider) har som undertittel - «Introduksjon til
et skattkammer». Og
boken holder det den lover. Her
gis smakebiter fra kirkefedre og
kirkemødre som kaster lys over
hvordan oldkirkens kristne levde
ut sin tro - i sin samtid.
Fram til keiser Konstantin
opplevde kirken i perioder store
forfølgelser. Hvilke råd fikk de
kristne fra sine ledere i en slik situasjon? Hvordan drive trosforvar som en minoritet på tidens
torg? Det er ikke første gang i
historien at kristen tro og etikk
blir latterliggjort. Tidlige trosforsvarere (apologeter) kan lære
vår tids kristne «å stå oppreist
med løftet hode og åpent ta til
motmæle mot kritikk og fordommer», skriver Stærk. Interessant
er det også å lese hvordan kirken
møtte islam på. I diskusjonen
med islam understreker Johannes av Damaskus inkarnasjonens betydning, at Gud har blitt
menneske.
Boken viser hvor viktig det
var at troen ble tradert fra generasjon til generasjon. «Ta vare
på den vakre skatten som er betrodd deg» skriver apostelen til
unge Timoteus. Til tross for at
kirken vant fotfeste i ulike kulturer beholdt den en felles bekjennelse, noe de store kirkemøtene
ivaretok. Etter kirkemøtet i Efe-

KRIGSFORTELJING: Det er på kyrkjefronten dei

sus i 431 skrev Vincent av Lerin:
«I den katolske kirke må alt gjøres for å holde fast ved den tro
som har blitt trodd overalt, alltid, av alle». Og ordet «katolsk»
må gjenvinnes som et ord som
nettopp uttrykker at vi er kristne
i dette fellesskapet – ikke bare i
vår samtid, men også med generasjonene før oss.
Om det skal gjøres en «folkeavstemning» av hva kristen
lære og liv er, som er det mange
«stemmeberettigede» som må
telles med blant som har «stridd
den gode strid, fullført løpet og
bevart troen». Også i dag henviser de fleste kristne trossamfunn
til denne fellesarven fra de oldkirkelige bekjennelser. I «Kirkens røtter» stifter
vi bekjentskap med
de ulike problemstillinger som fikk
sin avklaring og viktige navn på personer som målbar
de ulike posisjonene. Og ikke minst i
hvert kapittel gis sitater fra kirkefedrenes skrifter. Her er
mange «gullkorn».
Boken inneholder
også et kapittel som martyrenes
rolle og deres vitnesbyrd under
forfølgelsestiden. For de aller
fleste er navn som Blandina, Perpetua og Felicitas ukjente, men
deres vitnesbyrd ble nedtegnet.
Som en «Introduksjon» kunne boken med fordel hatt en anbefalt litteraturliste for den som
ville gå videre i et dypdykk og
finne relevant litteratur. For
skattkammeret finnes! Takk til
Dagfinn Stærk og Efrem forlag
som på oppfordring har gjort
12 ukentlige artikler i Dagen til
en vakker, liten gavebok – illustrert med bilder/ikoner av personene som det skrives om. Forsidebildet viser apostlene Peter
(til venstre) og Paulus som hilser hverandre med glorier som
sammen danner et hjerte. Boken
Kirkens røtter gir et innblikk i
den neste generasjonens litteratur fra dem som førte stafettpinnen videre fra apostlene og gav
veiledning til kristen lære og liv i
en pluralistisk kultur. Og her finner vi oppmuntring og inspirasjon for dagens kristne kirke. «Å
lære å kjenne historien er avgjørende viktig for å bli rotfestet i sin
tro og identitet som kristen.»
Helge Unneland

svært unødvendige minusteikna viser seg. Og det
er særleg biskop Berggrav som vert framstilt i eit
bortimot konsekvent negativt lys.

Stor bok med
skjemmande
minusteikn
BOK
anmeldt
Ingar Sletten Kolloen
Under krigen – Vi må ikke falle
Gyldendal 2019
493 s. Innb.

Ingar Sletten Kolloen er ein av
Norges mest kjende – og feira –
forfattarar. Og han er svært produktiv. Kolloen har skrive biografiar som spenner vidt, om Tor
Jonsson, Knut Hamsun
og dronning Sonja – og
Ingrid Espelid og Joralf
Gjerstad. I den nye boka
– Under krigen – viser
Kolloen på nytt kor godt
han meistrar å skriva
sakprosa. Men her er
også skjemmande minusteikn.
Kven i den eldre garden av lesarar har ikkje
høyrt uttrykket «under
krigen»? Det fylgde oss gjennom
barneåra, som ein referanse til noko som var så totalt annleis – og likevel nært i tid. På den måten blei

BOK

Når lysene tennes 2019
Redningsmannen og andre
fortellinger

Korreksjon

64s., mykbind
Lunde forlag 2019

skriver at en film med samme
tittel var hennes utgangspunkt,
og at hun i en fotnote opplyser at
filmen bygger på nevnte bok dog
uten at tittel nevnes.
Jeg beklager derfor at jeg har
gjort Brekke urett på dette punktet.
Egil Morland

krigen ein del også av vår historie,
fordi vi vart ein lekk i det som fagfolka kallar den kommunikative
minnedanninga sin fase. På godt
og vondt, som moralsk oppseding
til takksemd og til øving i nøgdsemd, blei andre verdskrigen på
sett og vis også den første etterkrigsgenerasjonen sin krig.
Ja, korleis var det «under krigen»? Forfattaren har tydeleg sett
seg som mål å laga eit episk storverk, for i denne første boka – slik
forlaget formulerer det – er det
oppspelet til krigen og det første
krigsåret som vert framstilt. Det
aller meste har det vore skrive om
i andre bøker, som til dømes regjeringa sin nøytralitetspolitikk,
dramaet i Jøssingfjorden og skotet på Oscarsborg. Og mykje
meir. Kolloen maktar å
skriva det heile saman
til ei spanande forteljing, sett frå svært ulike
perspektiv, og også frå
alminnelege kvardagsheltar sine kampar. Detaljnivået er stort.
Det gjer sterkt inntrykk på meg kor brutalt tyskarane gjekk fram mot alminnelege sivile på bygdene nord
for Oslo, med meiningslause drap
på heile familiar, medan dei jak-

ta på den flyktande regjeringa og
norske styrkar, som general Ruge freista stabla på beina. Men
her er så mykje meir, frå kamp,
okkupasjon og nazifisering, til
idrettsfront og skulefront. Og kyrkjefront.
Det er på dette siste området
dei svært unødvendige og skjemmande minusteikna viser seg. Og
det er særleg biskop Berggrav som
vert framstilt i eit bortimot konsekvent negativt lys.
Opphavet til dette er ein bestemt episode den første krigsveka. Berggrav, som verkeleg var
ein handlingas mann og sjeldan
langt borte frå det som hende, let
seg overtala, lokka eller lura (vel
sjølv!) til å dra ut i Nordmarka
med ei åtvaring til norske sivile,
om at dei ikkje – i strid med folkeretten – måtte gripa til våpen.
Denne hendinga, som blei grovt
utnytta i tyskarane sin propaganda, er kjernen i det vi kan kalla den
negative «narrativen» (= forteljinga) om Berggrav. Som alle slike
forteljingar, har også denne utvikla ein fiksert detaljrikdom som
berre forsterkar føremålet: «I
Oslo fant biskop Eivind Berggrav
… fram ski, staver og ryggsekk
og iførte seg nikkers, anorakk og
beksømsko … »
Denne hendinga inngår, med

Lystenner i 60 år
anmeld

I min (ellers positive) anmeldelse
av Ingrid Brekkes bok Polen – Aske og diamant i Dagen 20.11, kritiserer jeg forfatteren for ikke å
opplyse om at hun bruker samme
tittel som Jerzy Andrzejewski,
som i 1948 gav ut boka Aske og diamant, oversatt til norsk i 1964».
Brekke har gjort meg oppmerksom på at hun på side 222

ONSDAG 27. NOVEMBER 2019

Helt siden 1960 er heftet «Når lysene tennes» blitt utgitt. Nå er utgave nr. 60 her og Lunde forlag er
utgiver med Ola Tulluan som redaktør.
Det var Trygve Bjerkrheim

som tok initiativet og var heftets
redaktør helt fram til 1999. Ved
«60-årsjubileet» er
det derfor naturlig
at et par av den store
sangforfatterens tekster er med i heftet.
Vi leser om bakgrunnen for «Det er makt i
de foldede hender» og
«Han tek ikkje glansen av livet».
Flere av artiklene er
hentet fra misjonsfeltene til Misjonssambandet skrevet av misjonærer eller etterkommere av misjonsutsendinger.
Både teksten som har gitt tittel
til heftet, «Redningsmannen» og
Hans Kristoffer Goas beretning

om hvordan han har opplevd helbredelse fra psykiske plager, setter søkelys på det norske
helsevesenet og den gode
hjelpen det kan gi sykdoms- og ulykkesrammede mennesker. Og det sier
noe om Guds legende omsorg for den som legger sin
sak i hans hånd.
Audun Mosevoll

