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Guds ønskeliste
Julefeiringen er igjen kommet til oss.
Vi feirer Jesu fødsel, men egentlig at
Gud ville sende sin egen Sønn for å
ofres for alles synder. Det skjedde jo
ikke fysisk før 33 år senere, men
dette var Guds store plan helt fra be-
gynnelsen av. Jesus selv var det
eneste perfekte offer som Gud god-
tok fordi han levde uten synd, et
vederlag for all den synd som men-
nesker gjør. Så nå trenges det ikke
lenger noe offer for våre synder. Je-
sus gjorde alt ferdig, det er bare for
oss å tro Ham med vårt hjerte og
bekjenne Ham med vår munn for at
dette offer skal få effekt i våre liv.

Jeg kan allikevel ofre mange andre
ting til Gud. Ikke for å få syndstilgi-
velse, men for å takke Gud og ære
Ham for alt det han har gjort for
meg. Hva er en passende julepre-
sang til Gud? Hva er på Guds øn-
skeliste? Her er noen eksempler på
hva som er på Hans ønskeliste:

· Vi kan fremstille vårt legeme som
et levende og hellig offer (leve
seksuelt i renhet, holde det i form
etc): Rom 12:1

· Dele evangeliet om Jesus til et
menneske så det blir frelst, dette
er et offer som Gud gjerne tar i
mot: Rom 15:16

· Gi av våre penger og eiendeler til
Ham, en gave og et offer til glede
for Gud: Fil. 4:18

· Gjøre godt og dele med andre:
Hebr 13:16

· Gi Ham vårt lovprisningsoffer
hver dag: Hebr 13:15

Vi ser i Bibelen at Gud ikke alltid var
fornøyd med det jødene ofret. De
ofret ikke alltid det beste, førstegrø-
den, dyr uten lyte osv. (Malakias 1).
Kvaliteten på offeret teller for Gud,
han ønsker det beste. Det samme
gjelder de offer vi gir i dag: det vi
bestemmer oss for å gi, gi det hel-
hjertet og med glede! For Gud elsker
en glad giver.

Lykke til med julepresangene! La
oss feire jul hele året! Velsignet jul!

Tormod Berger

IIIII      FOKUSFOKUSFOKUSFOKUSFOKUSI Fokus nummer 2 beskrev jeg
ferske inntrykk fra påskefeiring
på Malta. Jeg hadde også et øn-
ske om å skrive en spesiell artik-
kel om johannitterordenen (malte-
serordenen) i et senere nummer.
Tiden var nå moden for det, men
så dukket det i høst opp en bok
som handler nettopp om denne
ridderordenen, med fokus på de-
res tilhold på Værne kloster i
Rygge. Boken er skrevet av en
ung doktorgradsstipendiat, Trond
Svandal, og har akkurat den titte-
len som jeg ønsket på min artikkel
i Fokus: "Hellige krigere".

Jeg fikk også gleden av å møte
forfatteren tidligere i høst.

Under arbeidet videre skjønte jeg at
det var nødvendig å sette både rid-
derne på Malta og på Værne kloster
inn i en større sammenheng, nemlig
kampen mot muslimene i middelalde-
ren, det som ble kalt korstogene.
Dette er et enormt emne når det
gjelder historie og historier innen
mange fagområder, og jeg har bare
så vidt skrapt i overflaten i min artik-
kel, likevel ble den på fem sider.

Det er altså blitt en meget alvorlig
historie som denne gang dominerer
julenummeret av vårt blad. Den
handler om noen av de verste hand-
lingene som er utført i Kristi navn,
og jeg lar være å trekke mulige pa-
ralleller med hendelser i nyere tid.

Noe får jeg jo overlate til leserne.

Heldigvis har vi også fått plass til
noe mer hyggelig stoff denne gan-
gen, og dermed er det god grunn til
å ønske alle lesere god fornøyelse
med bladet, og en riktig god jul!

Forsidebildet: En johannitter holder vakt ved inngangen til det store hospitalet i Valletta på Malta.
Foto: Tormod Berger
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Asle Enger er presten som frivillig
reiste til Polen i 1943 for å være
prest for de norske offiserene i tysk
krigsfangenskap. Under oppholdet
der, eller rettere; ved krigens slutt
ved Berlin i 1945, kom han i kontakt
med britiske og amerikanske offise-
rer som var med i et kristent felles-
skap som de kalte Officers� Christi-
an Union. Asle gjorde flere forsøk
på å starte et tilsvarende fellesskap i
Norge, og lyktes med det i 1982. Vi
fikk Kristent befals samfunn, som nå
heter Militært kristent fellesskap,
MKF.

Asle Enger ble sendt til fangeleiren
Oflag XXI-C i Schildberg (Ostrzes-
zow) sammen med 1100 norske offi-
ser som var arrestert av frykt for at
de skulle gå inn i motstandsbevegel-
sen. De fleste var tatt til fange under
nazistenes opprenskningsaksjon Akt-
ion Polarkreis 16 august 1943.
Fangene ble forlagt på fem forskjelli-
ge steder, med 300 � 500 meters av-
stand, hvert sted var selvfølgelig
godt inngjerdet og bevoktet. I denne
leiren var det bare norske fanger.

I 1982, samme året som Asle enga-
sjerte seg sterkt i å få etablert vårt
kristne fellesskap, ble det tatt initiativ
til å reise et norsk Oflag-museum i
Ostrzeszow. Det var Eyvind Grundt,
sønn av en av offisers-fangene som
var pådriver i denne saken, og han
ønsket Asle Engers deltakelse i ar-
beidet med museet. Asle var imidler-
tid ikke så entusiastisk for dette, men

sendte noen gjenstander som han
hadde tatt vare på. Sannsynligvis
valgte han heller å prioritere arbeidet
med oppstarten av vår organisasjon.

I 2007 ble museets 25 års jubileum
markert med bl a TV-dekning på
NRK. Jens og Torvald Stoltenberg
var til stede ved feiringen. Torvald
Stoltenbergs far var en av fangene
der under krigen.

Ellen og Hans Andreas fattet inter-
esse for å besøke stedet da de så
TV-progammet, og for ett års tid si-
den fant de blant sine gamle saker
en fin liten leke som Ellen hadde fått
tilsendt i krigspost fra sin far til jul i
1943. Det var en liten komfyr som
var laget av tannpastatuber og blikk-

BESØK IBESØK IBESØK IBESØK IBESØK I
OFLAG XXI -COFLAG XXI -COFLAG XXI -COFLAG XXI -COFLAG XXI -C

bokser, og Asles medfanger hadde
laget den spesielt til henne. Det fulg-
te med stekepanne og små kjeler.
Ellen og venninnene lekte mye med
dette klenodiet da de var små. De
bestemte seg for å gi den lille kom-
fyren til museet, og kontaktet Eyvind
Grundt som ble svært glad for dette
tilbudet.

I påsken fant altså Ellen Dagny og
Hans Andreas at de ville reise til Po-
len og besøke museet, og samtidig
avlevere den lille komfyren person-
lig. De fant frem flere ting som Asle
hadde tatt vare på fra den gang:
seks alterkalker, et antependium,
noen bilder og informasjon om Kris-
tent befals samfunn. Det var greit å
finne frem til stedet, og de fant de
fleste bygningene som var i bruk den
gang. De kom ikke inn i dem, noe
som heller ikke var å vente. Museet
ligger i annen etasje av det gamle
rådhuset, som den gang huset admi-
nistrasjonen for fangeleiren, resten
av bygningen er i dag regionalt mu-
seum for dette området. De ble me-
get godt mottatt og ble vist rundt av
en ung polsk dame på 19 år som
hadde lært seg norsk nettopp for å
kunne snakke med nordmenn på det-
te museet. Av nærmere 7000 besø-
kende i 2008 var det ca 1000 nord-
menn.

Du kan lese mer om Oflag XXI og
museet på internett:

http://oflag21c.ovh.org/

Ellen Dagny Grøtterud på Oflag-museet. Til venstre står museets
bestyrer Miroslawa Rzepecka (kalt Mirka), til høyre den unge

norsktalende tolken Martyna Szymanska

Lekekomfyren som fangene laget av
tannpastatuber og gamle blikkbokser i

1943

Ellen Dagny og Hans Andreas Grøtterud
brukte noen dager sist påske til å oppsøke
stedet hvor Ellen Dagnys far, Asle Enger
ble holdt som krigsfange � og for å overle-
vere en ganske spesiell gave.
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I Norge ville dette stedet vært et
funn for Skifte Eiendom, men sven-
skene har tydeligvis hittil unnsluppet
noen av kuttene vi har gjennomlevet
de siste årene!

Det viste seg etter endel gransking i
gamle papirer at det nå var 11 år si-
den forrige gang de nordiske MCFe-
ne var samlet sist! Så det var på høy
tid å få disse møtene i gang igjen.
Situasjonen i de nordiske landene er
temmelig forskjellig, men samtidig er
det også felles utfordringer. Den
største er å bringe den nye genera-
sjonen militære kristne ombord!

I løpet av tiden som har gått siden
forrige møte har vi vært igjennom
fundamentale omstillinger så vel i
Norge som i Sverige. De store mobi-
liseringsforsvarene med tusenvis av
reserveoffiserer og -befal er historie.
Med dem har også mange av våre
tidligere medlemmer i reserven for-

svunnet. Samtidig er operasjonstem-
poet i utenlandsmisjoner gått kraftig
opp. Akkurat som de militære orga-
nisasjonene er blitt mye mindre er
også våre fellesskap blitt mindre,
men samtidig mer fokusert på kjer-
nen av de som er stadig tjenenste-
gjørende i dagens moderne forsvar.
I Finland er situasjonen litt anderle-
des, da man der fortsatt holder fast
ved et mobiliseringsforsvar. Men
også i Finland er utenlandsoperasjo-
ner både i Afghanistan, på Balkan
og i Afrika en del av hverdagen.

I Sverige er det et relativt lite antall
aktive medlemmer, men det er en
kjerne av folk som holder Sveriges
Kristliga Officersförbund gående. Et
positivt trekk ved utviklingen er at
Sverige � som fra i sommer har sus-
pendert verneplikten og derfor nå
bygger opp et frivillig yrkesforsvar �
nå vil få flere heltidsansatte feltpres-
ter. Sverige har som kjent hittil ikke

hatt feltprester slik som oss i Norge,
men basert seg på lokale sivile pre-
ster med et sideansvar for garniso-
nene. Det finnes også et kristelig
Soldathemsförbund som SKO har
kontakter med. Dette forbundet
gjennomfører blant annet PREP-
kurs for personell som skal deploye-
re, og deres ektefeller.

I Finland er arbeidet noe anderledes
organisert. Det finske fellesskapet
Päällystön Hengellinen Säätiö (PHS
� eller �Befalets åndelige stiftelse�)
er fortsatt sterkt, og samler, sammen
med feltbiskopen, hver høst rundt
150 militære i uniform til en helg med
Forsvarets �Åndelige dager�. Det er
også lokale fellesskap som morgen-
samlinger, bibelgrupper og andre
samlinger flere steder i landet. Ikke
minst har PHS nylig utgitt en flott
bok med vitnesbyrd fra en rekke mi-
litære samt en 30-dagers samling an-
dakter for personlig oppbyggelse.
Dette er en gammel tradisjon i Fin-
land, og denne siste utgaven spres
nå til militære over hele landet.

Danmark var ikke representert, da
det lille fellesskapet der ble lagt ned
for noen år siden. Allikevel er det
kontakt med noen kristne militære i
Danmark, og vi vil lete etter mulig-
heter for å bidra til å starte opp igjen
et fellesskap der.

Selv om det er forskjeller er det alli-
kevel mange felles utfordringer. Ho-
vedutfordringen er å bringe den nye
generasjonen militære kristne inn i
fellesskapene. Vi trenger møteplas-

NORDISK LEDERMØTENORDISK LEDERMØTENORDISK LEDERMØTENORDISK LEDERMØTENORDISK LEDERMØTE
Av Knut Are Seierstad

Den første helgen i september var
ledere fra de militære kristne fel-
les-skapene (MCF) i Sverige, Fin-
land og Norge samlet på øya
Märsgarn ved Berga Amfibierege-
mente i Stockholms skjærgård for
en helg med fellesskap og tanker
om veien videre.

Deltakerne fra v: Torbjörn Boström, Sverige, Timo og Heli Vehvilainen, Finland,
Anne Boström, Sverige, Arnvid Løvbukten og Knut Are Seierstad, Norge, Johan

Sjökvist og Hans Carlberg, Sverige

�Vi går ombord� � denne gang ved MKFs president Arnvid Løvbukten. Den gamle
jagerflyveren ga inntrykk av full kontroll også på en gammel Stridsbåt 90 som nå

benyttes som ferge på Amfibiebasen
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ser som kan appellere til de yngre og
bygge fellesskap mellom dem, og
MKF tilbød seg derfor å åpne vårt
meget vellykkede arrangement i
Drangedal for unge militære også fra
de andre nordiske land. Vi har sterk
tro på konseptet i Drangedal, og tror
økt deltakelse fra de nordiske land
bare kan bli en stor fordel for alle �
ikke minst oss selv! MKF har også

tilbudt seg å sende bladet Fokus til
alle interesserte medlemmer i Sveri-
ge og Finland.

Det ble også enighet om at styrene i
de tre MCFene skulle be samtidig
hver søndag kveld fra kl 2130-2200
� denne tiden har styret i MKF alle-
rede satt av for bønn sammen, så nå
blir denne bønnetiden utvidet også til
å omfatte de andre nordiske felles-

skapene. Det var også enighet om å
invitere representanter til hverandres
årsmøter. Til slutt ble det enighet om
å møtes igjen i Norge høsten 2011.
Samlingen var meget oppmuntrende,
og nok et tegn på at det går frem-
over igjen etter at vi � akkurat som
Forsvaret � er i ferd med å komme
oss ovenpå etter noen år med hard-
hendt omstilling!

Vi opplevde dette en dag i begyn-
nelsen av november på Nord-
strand. Styreleder Knut Are og
kona hans, Janet åpnet sitt hjem
for MKF-venner, til hygge, god
mat, god prat og oppbyggelse.
�Husmøte� ble det kalt, jeg vil hel-
ler kalle det �husfest�. Etter min
mening ble dette en ypperlig kom-
binasjon, og et flott uttrykk for
nettopp hvordan det kristne felles-
skapet kan være. For selvsagt kan
disse tingene kombineres, og fami-
lien Seierstad viste hvordan. Dette
var et opplegg for både store og
små. Når det ble litt alvorlig og
voksent i stua tok Steinar Høyland
med seg de åtte barna ned i kjelle-
ren og der prøvde de seg på dra-

matisering av
en bibelfortel-
ling. Vi som var
igjen oppe fikk høre vår president
som snakket om det å elske Gud og
mennesker. Han trakk mange klare
paralleller mellom den mellommen-
neskelige kjærlighet som vi alle har
et forhold til, og kjærligheten til Gud.
Han snakket om den første kjærlig-
het, forelskelse, trofasthet i kjærlig-
heten, hvordan kjærligheten må plei-
es, relasjoner mellom kjærlighet og
visdom, kjærlighet og følelser, og
kjærlighet til dem vi ikke kan fordra.
Vi er kalt til å bringe kjærligheten
videre, og det er bare en måte som
virkelig teller: å praktisere den selv!

Det ble servert nydelig middag, og
senere gikk vi til et overdådig ka-
kebord. Innimellom fikk vi mulig-
het for noe så sjeldent som en
skikkelig og lang prat uten avbry-
telser med gamle venner, og med
folk som vi nå møtte for første
gang. Vi kjente at dette gjorde
godt, og jeg fikk igjen en merkelig
og god følelse fra tidligere år i vårt
fellesskap: At selv om det i blant
går lang tid mellom de gangene vi
møtes, så er gleden like stor over
å treffes igjen, og det tar bare
noen minutter å hente frem de
nære og gode relasjonene.

Vi skjønte at det lå mye arbeid og
planlegging bak dette, og da tenker
jeg ikke bare på vår styreleder
som brukte mesteparten av kvel-
den før til potetskrelling. En stor
takk til vertskapet for et flott initia-
tiv og en vel gjennomført fest!

Og så er det ingen copyright på
dette opplegget! Utfordringen er
dermed gitt til andre som kan ten-
ke seg å prøve noe i samme bane,
enten i Oslo-området eller andre
steder.

ToBe

HUSFEST I  OSLOHUSFEST I  OSLOHUSFEST I  OSLOHUSFEST I  OSLOHUSFEST I  OSLO

Small-talk ved ankomst

Barna til fam Seierstad, Høyland og Lunde måtte "gå i kjelleren"....  Men det
viste seg å være et godt alternativ!

I blant er det noen som tenker at ting kan gjø-
res litt anderledes, også i MKF. Og når det
kombineres med ønske og vilje til å åpne sitt
eget hjem kan jo resultatet bli meget bra.
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På kvällen den sista juli dök det upp
en kadett på Stenstorpsvägen i
Linköping, Daniel Johansson. Han
och jag skulle tidigt på söndag mor-
gon ta flyget till Amsterdam för vid-
are tåg- och båttransport till Stav-
oren i Holland. Det är ett litet sam-
hälle längs den östra kustremsan av
Ijsselmeer. Där landade vi framåt
18-tiden på kvällen. På vägen hade
vi efterhand blivit en större skara då
vi mött flera av de övriga deltagarna
i veckans seglats.

Till slut hade alla anlänt och då var
vi 15 personer från 7 länder plus
kaptenen på båten och hans gast.
Det var en väldigt fin blandning av
kadetter och unga officerare, både
kvinnor och män och även ett par
fruar.

Det märktes tidigt en stor förväntan i
gruppen, en liten spänning vad det
skulle bli av denna vecka. Vid 20-
tiden var det dags att gå ombord och
kvällen ägnades åt att installera oss
och få lite praktiska tips samt tankar
kring hur vi skulle bedriva veckan.
Kvällen bjöd naturligtvis också på
lite presentation och sådant som är
till gagn för att gruppen ska fungera.

Båten som vi seglade med var en
120 år gammal fraktbåt som senare
gjorts om att kunna segla med grup-
per. Jämfört med övriga runt om oss
(det fanns ganska många dylika far-
koster i området) så saknade vår båt
«maskinella» hjälpmedel. Det var
sjömanskap och handkraft som skul-
le se till att det fungerade ombord.
Därför blev andra passet på måndag
(efter frukost och bibelstudium) en

SAILING RETREATSAILING RETREATSAILING RETREATSAILING RETREATSAILING RETREAT
I HOLLANDI HOLLANDI HOLLANDI HOLLANDI HOLLAND

rejäl lektion i vad
alla tampar om-
bord var till för
och hur de skulle
hanteras samt
vad man måste
se upp med.
Denna utbildning
skötte vår emi-
nente och trevlige gast. När utbild-
ningen var färdig (färdig i det här
sammanhanget innebär tillräckligt
mycket för att våga kasta loss) satte
vi segel och satte kurs mot norr och
slussarna för att komma ut i Wad-
denzee.

Dagarna tillbringades sedan efter en
grundstruktur som innebar frukost
vid 8 (då vår cyklande sjukvårdsman
från Österrike anlände med färskt
bröd från lokalt bageri), följt av bi-
belstudium eller föreläsning, sätta
segel och segla under dagen, liten
sightseeing i hamn vi anlänt till, mid-
dag och bibelstudium och diskussio-
ner på kvällen. Lunch och fika intogs
under gång på dagen.

Vår Herre fick efter hand avgöra
vilken rutt vi skulle ta i form av det
väder han försåg oss med. Det inne-
bar alltså att vi hade idéer om vart vi
skulle men flera gånger fick vi ändra
dessa. Vi fick också uppleva alla
sorts väder, från strålande sol och
bleke till blixtar, dunder o hagel. Tid-
vattnet var också väldigt påtagligt i
dessa vatten och med tanke på att
huvuddelen av Waddenzee är grun-
da sanddyner var det lite spännande
ibland. Vi prövade också på att ligga
«på grund» några timmar och vänta

in tidvattnet för att gå fri igen. Då
blev det en promenad runt båten.

Sista dagen gjorde vi en seglats
längs kanalerna som också var en
upplevelse.

Bibelstudier och «föreläsningar» var
förberedda av Rainer Thorun, Tysk-
land, Igor Sawicki, Polen och jag
själv. Rainer och Igor arbetar inom
MMI, Military Ministries Internatio-
nal, som är en av våra (AMCF) stö-
dorganisationer. Rainer o Igor har
genomfört den här Sailing retreaten i
sju år nu och gör det väldigt bra. De
samtal som vi fick genomföra med
deltagarna dessa dagar var mycket
givande. Det fanns så mycket fun-
deringar hos var och en som man
faktiskt öppnade för gruppen vilket
gjorde att det skapades en positiv
energi hela tiden. Gudsnärvaron des-
sa dagar var påtaglig och det kände
vi alla. Det är otroligt vad några få
dagar på en båt kan åstadkomma i
form av att utveckla en grupp.

Jag tackar Gud för fina dagar och
fina kamrater och hoppas att fler
unga från Sverige/Norden ska ta till-
fället i akt och delta i denna aktivitet.
Det är uppbyggligt både för kropp
och för själ.

Torbjörn Boström

VELKOMMEN T I L   SK I ING RETREAT  I  ØSTERRIKEVELKOMMEN T I L   SK I ING RETREAT  I  ØSTERRIKEVELKOMMEN T I L   SK I ING RETREAT  I  ØSTERRIKEVELKOMMEN T I L   SK I ING RETREAT  I  ØSTERRIKEVELKOMMEN T I L   SK I ING RETREAT  I  ØSTERRIKE
Kadetter, unge offiserer og andre skiinteresserte inviteres til Skiing Retreat 24-30 januar 2011 i den østerrikske
hærens treningssenter Seetaler Alpe i Steiermark.    Du finner mer informasjon her: http://www.m-m-i.org.uk/
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Kjære MKF venner
Denne gangen vil jeg gjerne dele
noen tanker med dere om de val-
gene vi gjør. For noen uker siden
var vi med på en sterk takkeguds-
tjeneste på den britiske krigsskolen
Sandhurst. Gudstjenesten ble holdt
i takk for livet til Mark Fillingham,
den mangeårige generalsekretæren
i Armed Forces Christian Union,
(tidligere Officers� Christian Union,
OCU).

Mark hadde ikke en enkel opp-
vekst. Han kom fra en priviligert
bakgrunn, men opplevde å bli for-
latt på en kostskole som tiåring
sammen med sin bror da foreldre-
ne gikk fra hverandre. Skolens rek-
tor informerte dem om at de ikke
kunne reise hjem fordi hjemmet
ikke fantes lengre. Foreldrene skul-
le skilles. Etter hvert kom han inn i
Forsvaret, og fikk utdannelse som
ingeniør i Hæren. Under overflaten

som en livsglad kadett og ung offiser
lå tomheten.

26 år gammel kom han ved et tilfelle
med på en skileir i Sveits med Offi-
cers� Christian Union. Den første
kvelden snek han seg ut når de an-
dre hadde møte. Den andre kvelden
ble han så grepet av forkynnelsen
han hørte at han bestemte seg for å
vende om, og gjøre Jesus til Herre i
livet sitt. Det ble starten på en vand-
ring sammen med Gud, og et liv med
innhold ut over ham selv til velsignel-
se for svært mange. Hans kone
Anthea har skrevet en liten bok om
livet hans � den heter A Rescued
Life � et reddet liv. Mark gjorde et
valg, og det viste seg å bli det viktig-
ste han gjorde i livet sitt.

Vi trenger også å gjøre valg om hva
vi vil med livet. Det enkleste er å
følge strømmen � uten å tenke for

mye over de store spørsmålene.
Det er et valg det også. Eller vi
kan ta status på livet og velge å
følge Jesus. Det gir ikke bare
tilgivelse og håp for fremtiden, det
gir også del i Guds velsignelser i
dette livet.

Ta et valg det er høyde over �
velg å følge Han som gir livet
perspektiv ut over deg selv.

Er du klar over at gaver til vår organisasjon kan trekkes fra på
skatten? Det gjelder både gaver til MKFs hovedkonto
0537.08.34069 og gaver som går direkte til det internasjonale
misjonsarbeidet, dvs til konto 9791.11.10567.

Gavene må være på minimum 500 kr og samlet maksimum be-
løp som kan trekkes fra for en person er 12 000 kr. Vi må få
oppgitt personnummeret for å rapportere inn skattefradrag. For
tidligere givere har vi dette fra før, og hvis det er tvil vil vår
kasserer ta direkte kontakt med giver.

Det er viktig at navnet på giveren fremkommer i informasjons-
feltet på innbetalingen, og det er også helt greit om det angis
ønske om hva pengene skal brukes til (f eks reisesekretær, ut-
land eller MKF generelt).

På forhånd takk til dere som vil benytte denne muligheten
for å støtte MKF!

SKAT TEFR IE  GAVERSKAT TEFR IE  GAVERSKAT TEFR IE  GAVERSKAT TEFR IE  GAVERSKAT TEFR IE  GAVERV E L K O M M E NV E L K O M M E NV E L K O M M E NV E L K O M M E NV E L K O M M E N
T I LT I LT I LT I LT I L

ÅRSKONFERANSEÅRSKONFERANSEÅRSKONFERANSEÅRSKONFERANSEÅRSKONFERANSE
Militært kristent fellesskap inviterer til
årskonferanse på Soltun ved Setermoen
i Troms i helgen 8-10 april 2011. Det
arbeides med program knyttet til et ak-
tuelt tema i tillegg til selve årsmøtet.

Hold av denne helgen allerede nå!
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Vi fikk sterke allianser, først og
fremst mellom verdslige ledere og
kirken. Det ble gjort store sprang
innen statsdannelse, organisasjon og
ledelse, teknologi, strategi og arkitek-
tur. Vi opplevde et samhold og en
synlig begeistring for Kristi sak, og
fikk en rekke historier og sagn om
de store heltene. Hellige kriger ga
fordeler til nesten alle, med unntak
av den tapende part.

Det begynte allerede i 711 da de
muslimske maurerne invaderte den
iberiske halvøy, og underla seg mes-
teparten av det som i dag er Spania
og Portugal. I 718 startet de kristnes
kamp for å vinne tilbake tapte områ-
der. Paven ga sin velsignelse til den-
ne kampen i 1063, og pavens merke
ble båret i striden. De som døde i
kampene var blitt lovet full avlat av
paven.

I Norge var vikingtiden da på hell, og
kristningen av landet var i full gang.
Kong Olav Haraldsson hadde bi-
dratt vesentlig til dette, ikke minst
med metoder som vi neppe hadde
akseptert i dag.  I 1066 begynte ting
å skje i England. Harald Hardråde
falt, og bare noen dager senere gikk
også normannerhertug Vilhelm Ero-
breren til angrep på England. Vil-
helm fikk paven til å tro at dette var
et slag mellom kristne og hedninger,
og han fikk sin fulle støtte av paven.
Dette ble også sett på som en hellig
krig.

Korstogene
Vi knytter likevel begrepet hellige
krigere først og fremst til korstog-

ene, og grunnlaget for dem ble
lagt nettopp på denne tiden.
Arabiske muslimer hadde styrt
Det hellige land i 400 år, og det
hadde vært relativt fredelige
tilstander mellom muslimske og krist-
ne pilegrimer som hadde Jerusalem
som mål. Da begynte et krigersk fol-
keferd å gjøre seg gjeldende: de tyr-
kiske muslimske seldsjukkene. De
fortrengte araberne og inntok Jeru-
salem i 1071, som en del av omfat-
tende underleggelse av et område
som strakte seg stort sett fra
Bosporos-stredet helt til dagens Afg-
hanistan og videre nordover i Asia.
Kristnes nærvær i Jerusalem ble ikke
akseptert, og pilegrimene møtte sto-
re hindringer. Noen av dem ble ut-
satt for grusom mishandling fra tyr-
kernes side.

Keiseren i den delen av det kristne
bysantinske riket som fortsatt eksis-
terte ba paven i Roma om hjelp, til
tross for splittelsen i kirken. Pave
Urban II så den unike muligheten til
å utføre flere storverk samtidig. Han
ønsket naturligvis å gjenvinne Kristi
grav i Jerusalem, det kunne også
føre til en gjenforening av de to kir-
kene og det ville gi stridbare riddere
som en tid hadde forårsaket urolig-
heter rundt om i Europa noe bedre å
ta seg til. Paven innkalte til et stort
rådsmøte i 1095, og foreslo der å
sende riddere til Det hellige land.
Ridderne skulle avlegge løfte om
renhet og forsvar av enker og hjel-
peløse, og selvsagt svake kvinner.
Han understreket at alle riddere ville
få syndsforlatelse og himmelsk he-
der som takk for denne store innsat-
sen.

Dette var som å tenne en brann, og
den spredte seg i to retninger. Det
første som skjedde var en rask og
effektiv mobilisering på grasrotsnivå,
en sann folkebevegelse av frivillige
som ville til Palestina og kjempe for
Kristi sak. Tusenvis av mennesker
uten soldatferdigheter og med dårlig
bevæpning. Mange var tyver og
mordere, de fleste var fattige lykke-
jegere, alminnelige mennesker som
ble lokket av løftet om en bedre
fremtid, fri for straff og gjeld. De
hadde ingen begrep om avstander
eller hva de gikk til, det var ingen or-
ganisering eller struktur på armeen,
ingen planlagt logistikk og en full-
stendig uprofesjonell styring av en
hærfører som ble kalt Peter Eremit-
ten, assistert av tyskeren Walter
den pengeløse. Ingen av dem had-
de noen som helst erfaring som sol-
dater.

Folkekorstoget var en ren tragedie.
De opptrådte som en gresshoppe-
sverm gjennom Europa, de plyndret
og brant. Da de omsider hadde pas-
sert Konstantinopel og møtte seld-
sjukkene i dagens Tyrkia, hadde de
ingen sjanser for å klare seg. Mange
av korsfarerne gikk over til den mus-
limske tro. Valget for dem var en-
kelt, alternativet var å miste hodet.

Den andre satsningen skjedde via
myndigheten i de ulike landene, og vi
fikk den første korstogshæren.
Den besto av fire armeer fra ulike

HELL IGE KRIGEREHELL IGE KRIGEREHELL IGE KRIGEREHELL IGE KRIGEREHELL IGE KRIGERE
For snart 1000 år siden startet kirken sine hellige kriger, og
de var først og fremst rettet mot muslimene. Det ble en enorm
entusiasme for saken, og en massemobilisering for Kristus.
Dette ga samhold og styrke, men førte også til store lidelser. I
dag føler mange av oss et sterkt ubehag ved denne delen av
vår historie.

Tempelridder, ca 1150
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deler av Europa og alle var ledet av
erfarne hærførere, fyrster og adels-
menn. Denne forente korshæren tel-
te rundt 35 000 mann og de hadde
ikke særlige problemer med å kjem-
pe seg gjennom det tidligere bysan-
tinske riket. Etter hvert som de nær-
met seg Jerusalem ble det imidlertid
stridigheter om hvem av de fire hær-
førerne som skulle lede selve angre-
pet.

7 juni 1099, etter nesten tre år, kom
de hellige krigerne frem til Jerusa-
lem, som var en sterk festning med
høye og tykke murer. Muslimene,
som nå ble kalt sarasenere, hadde
sørget for å forgifte alle brønner i
distriktet, og stort og smått av fe var
drevet bort. Det medførte en del
problemer for beleirerne, men ikke
mer enn at de kunne sette inn sitt
sluttangrep en måned senere. De
bygget store beleiringstårn på hjul,
dekket med friske, fuktige huder for
å motstå �gresk ild�, dvs flammende
bek eller svovel. Ellers brukte de ka-
tapulter og store slynger av forskjel-
lig konstruksjon for å kaste sten og
andre gjenstander over murene. Og
angrepet lyktes, korsfarerne inntok
Jerusalem!

Øyenvitneskildringen (se ramme)
illustrerer de utrolige motsetningene i
korstogsånden. Korsfarerne var fylt
med en overbevisning om at fienden
ikke bare representerte det onde,
men var Djevelen materialisert i
menneskelig vesen. Fra begge sider
var disse kampene betraktet som
�hellig krig� og både muslimske og
kristne krigere var lovet store gleder
i Paradis hvis de døde for den gode
saken. Og da gikk man selvsagt på
med dødsforakt!

Den første kristne statsleder i Jeru-
salem var hertug Godtfred av Bo-
uillon. Han skulle egentlig tituleres
�Konge av Jerusalem�, men sa selv
at han ikke kunne ta kongeverdighet
i den byen hvor Kristus selv hadde
båret tornekronen.  Han regjerte
bare ett år og ble etterfulgt av bro-
ren Balduin. Han hadde ingen mot-
forestilling mot å ta imot kongetitte-
len.

Ridderne
Korsfarerne hadde fulgt kallet, had-
de kjempet og seiret, og nå satte de
seg flere høye mål. De følte et
sterkt fellesskap som de gjerne ville
utvikle videre, og begynte å organi-
sere seg i ridderordener. Den første
ordenen var Ridderne av den helli-
ge grav, som hadde nettopp dette
som sin hovedoppgave; å verne om
den hellige grav i Jerusalem.

Johannitterne var den neste ridder-
ordenen. De kalte seg først hospital-
brødrene, og hadde forlengst etablert
sin virksomhet i dette området med
Døperen Johannes� hospital i Jeru-
salem. Her hadde de omsorg og
pleie av syke som sin viktigste opp-
gave. Etter seieren i 1099 fikk orde-
nen en strammere organisering, fikk
strenge ordensregler og tok på seg
militære oppgaver. For en johannit-
ter-ridder var det like naturlig å pleie
syke som å delta i tidebønn eller ta
på sin rustning og kjempe den hellige
krigen mot sarasenerne. I løpet av
meget kort tid strømmet det inn ga-
ver til ordenen fra hele Europa. Det
ble reist klostre, herregårder, kirker
og enorme festningsverk knyttet til
ordenen i en lang rekke land, med en
hierarkisk organisasjon som var noe
helt nytt på den tiden. Johannitternes
merke var det åttetakkede kors i
hvitt stoff som de bar over hjertet.

En ny orden, tempelridderne, ble
dannet rundt 1120. De fikk navn et-
ter bygningen hvor de hadde sitt ho-
vedkvarter, Salomos tempel. En av
de som arbeidet aktivt for denne rid-

derordenen var Bernhard av Clair-
vaux, den senere St Bernhard, som
også grunnla cistercienserordenen.
Han laget de meget strenge og de-
taljerte ordensreglene som tempel-
ridderne var forpliktet til å følge, og
som liknet mye på munkenes or-
densregler. Reglene knyttet til krig-
føring var meget strenge og gjorde
at ridderne satte seg i respekt hos
fienden, muslimene. Tempelridderne
fikk også tilført store rikdommer fra
Europa, og ble ganske snart både
rike og hovmodige.

Det hellige land var delt opp i en
rekke mer eller mindre selvstendige
provinser som ble styrt av konger og
fyrster. De samarbeidet ikke særlig
godt, de to store ridderordenene ri-
valiserte fra første stund, og man
fikk aldri organisert noe effektivt
forsvar av området. Det var stadig
lokale kamper med muslimene, og til
tross for de sterke ridderhærene ble
Damaskus tatt av tyrkerne. Det ble
behov for et nytt korstog, og den ak-
tive Bernhard av Clairvaux reiste
rundt i Europa for å organisere det-
te. Damaskus ble først beleiret med
en enorm styrke, men tyrkerne an-
grep og drev de hellige kristne kri-
gerne tilbake, til stor ydmykelse for
korsfarerne.

Saladin
Men det skulle bli mye, mye verre.
Den muslimske verden hadde lenge
hatt sine indre stridigheter. Men på
midten av 1100-tallet sto det frem en
ung kurdisk leder som av de kristne
ble kalt Saladin. Han klarte å fore-
ne alle de muslimske landene som lå
rundt Palestina, og talte varmt om
hellig krig mot de vantro som urett-
messig hadde inntatt Jerusalem. Det
var nesten som en kopi av det som
hadde skjedd i Europa noen år tidli-
gere, bare med motsatt fortegn. Det
ble et stort slag mellom Saladin og
de kristne styrkene ved Hattins horn
ved Tiberias i 1187. Ridderne fikk
store problemer med varmen og de
tunge rustningene, og hadde ikke til-
gang på vann. Saladin sørget for å
sperre veien til Genesaretsjøen, rid-
derne falt av hestene og kunne prak-

Johannitter i bønn
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tisk talt plukkes opp av Saladins folk.
To hundre riddere ble henrettet, men
han lot kongen leve. Saladin arbeidet
seg videre sydover mot Jerusalem,
og det ble en enkel sak for han å ta
byen.

Det var en stor kontrast mellom Sa-
ladins inntog i byen, og korsfarernes
i 1099. Nå ble ikke ett hus brent,
ikke noe ble stjålet, og ingen ble ska-
det. De kristne innbyggerne fikk an-
ledning til å kjøpe seg fri, og mange
gjorde det. De fattigste klarte ikke
dette, og måtte se på at kirkens
overhode forlot byen med vognlass
fulle av gull og edelstener. Dette
syntes Saladins bror var for ille, og
frikjøpte 1000 av dem, og Saladin
selv betalte for enker og barn etter
riddere og soldater som hadde falt i
kampene.

Denne adferden til de muslimske
seierherrene gjorde at mange av rid-
derne skammet seg og begynte å re-
flektere over sin egen fremferd.
Mange forsto at det også for kristne
burde være mulig å behandle sine
fiender med respekt. Det kom etter
hvert en holdningsendring blant rid-
derne. For eksempel kunne man
midt under slagene ta en pause og
invitere fienden til gjestebud eller
fredelig kappestrid.

Det tredje korstoget
Da det smertelige tapet av Jerusa-
lem nådde Europa, ble det stor sorg
og fortvilelse - og en ny, kraftig mo-
bilisering. Denne gangen stilte fire
store nasjoner med sine øverste
krigsherrer opp for å slåss: keiser
Fredrik Barbarossa i Tyskland,
kong Filip II av Frankrike, hertug
Leopold V av Østerrike og den ny-
kronede engelske kongen Rikard I,
med tilnavnet Løvehjerte. Det tredje
korstoget kom i gang sommeren
1190. Keiser Fredrik druknet under
veis, og det ble kong Rikard som
skulle lede korshæren mot Saladin.
Rikard ble imidlertid forsinket ett års
tid, da han fant på at han ville under-
legge seg både Sicilia og Kypros før
han ankom Det hellige land.

Byen Jerusalem var tapt, og kampen
sto nå om kystbyen Acre. Den ble
inntatt etter lang beleiring og intense
kamper. Leopold og Filip reiste hjem,
og Rikard sto alene igjen med sine
styrker. Han besluttet at 2600 mus-
limske fanger skulle henrettes, og
hadde tydeligvis ikke lært noe av tid-
ligere korsfareres brutale fremferd.

Januar 1192 ble meget våt, kald og
regnfull i dette området. Rustningene
rustet, humøret og stridslysten var
på et lavmål, soldatene hadde begynt
å desertere og kong Rikards rådgi-
vere sa at han nok ville seire, men
ikke klare å holde byen. Rikard syn-
tes også at han hadde vært lenge
nok i dette landet, og han fikk dessu-
ten beskjed om at broren Johan had-
de tatt makten i England. Resultatet
var at han avbrøt hele felttoget, inn-
gikk en avtale med Saladin og reiste
hjem.

Flere korstog
Man regner med at det ble arrangert
i alt ni korstog. Det fjerde korstoget
ble nærmest kuppet av venetianske
kjøpmenn med en kommersiell agen-
da. I tillegg ble det organisert et eget
korstog med bare barn. Det var også
mange andre fremstøt som ikke reg-
nes med blant de �offisielle� kors-
togene.

Vår egen unge konge Sigurd Jor-
salfare ankom Jerusalem høsten
1110 med en styrke på 60 langskip

og muligens 6000 mann. Underveis
hadde han sloss mot maurerne på
den iberiske halvøy, og var klar til å
kjempe for Jerusalem. Det viste seg
imidlertid at Jerusalem akkurat da
var på de kristnes hender, men Si-
gurd ble bedt om å dra nordover og
være med på å innta byen Sidon,
som fortsatt var styrt av muslimene.
Det ble meget vellykket. Noen år
senere dro Erling Ormsson på pile-
grimsferd til Det hellige land, og i lik-
het med sin svigerfar Sigurd sloss
han med muslimske grupper under-
veis, i dette tilfelle på Sicilia. Der ble
han stygt skadet, og gikk senere
rundt med hodet på skakke.

Noe av kampgløden forsvant snart,
og gjennom 1200-tallet gikk domi-
nansen og styringen av de ulike bye-
ne frem og tilbake mellom muslimer
og kristne. Den siste byen ble ende-
lig overtatt av muslimske herskere i
år 1291. Det hellige land var tapt for
kristenheten og korsfarerne trakk
seg ut av området, etter nesten 200
år.

Kampen mot muslimene
fortsetter
Kampen mot maurerne pågikk pa-
rallelt med korstogene, og fortsatte
mye lenger � helt til de siste forlot
området rundt Granada helt syd i
Spania i 1492. Det ble opprettet en
rekke ridderordener etter at både
tempelridderne og johannitterne av-
slo forespørsler om å delta. Santia-

Johannitternes største festning i Syria var Crak de Chevaliers. Det er mulig å
besøke denne festningen i dag
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go-ordenen ble den mektigste,
Kristusordenen holdt ut lengst. Den
kjente sjøfareren Vasco da Gama
var ridder av denne ordenen.

Etter at Det hellige land måtte forla-
tes i 1291 endret holdningen seg
kraftig med hensyn til de hellige kri-
gere. Tempelridderne hadde bygget
seg opp store rikdommer, og
hadde mange store eiendom-
mer i Europa. De gikk nå inn i
en tilværelse uten skikkelige
utfordringer, og det oppsto en
rekke rykter om både utsve-
vende liv, satandyrking og
bortgjemte skatter. Den fran-
ske kongen Filip den smukke,
som hadde stor gjeld til tem-
pelridderne, fikk pavens med-
hold i anklager om at ordenen
hadde sveket den sanne religi-
on. Stormesteren og ledelsen
ble arrestert fredag 13 oktober
1307, og ridderordenen ble
oppløst. Hele ordensledelsen
ble brent levende, og fra den
tid har mange regnet fredag
den 13 som ulykkesdag. For
noen få år siden ble det funnet
gamle dokumenter i Vatika-
nets arkiver som viser at disse
anklagene sannsynligvis var
falske.

Men johannitterne levde vide-
re, og fikk en sterkere posisjon
etter at tempelridderne var ute av
bildet. Ordensbrødrene etablerte seg
først noen år på Kypros før de ero-
bret Rhodos i 1310. Her bygget de
opp Europas sterkeste festningsan-
legg, samtidig som de endret det mi-
litære fokus i retning av havet. Gan-
ske snart hadde de bygget opp en
meget stor og slagkraftig flåte.

Samtidig var tyrkerne på offensiven.
De ville legge hele Europa under
muslimsk tro, og sloss seg frem gjen-
nom Balkan og mot Wien, hvor de
ble stoppet i 1529. Johannitterne
kjempet tappert mot tyrkerne, og det
samme gjaldt angrepene på deres
hovedbase, Rhodos.  I 1480 vant de
over tyrkerne i et meget blodig slag
etter en lang beleiring, og johannit-
ternes popularitet i Europa nådde

igjen store høyder. Til slutt samlet
tyrkerne seg til et avgjørende angrep
under sultan Suleiman den strålen-
des ledelse. Det ble på nytt en me-
get lang beleiring, men denne gang
måtte johannitterne gi tapt. Vi var nå
kommet til 1522, og ridderne startet
en omflakkende tilværelse rundt om i
Europa.

Malteserne
Den tysk-romerske keiser Karl V
forbarmet seg over johannitterne, og
lot dem få øya Malta i gave i 1530.
Her ble det igjen bygd store fest-
ningsverk, og det gjaldt først og
fremst byen som senere fikk navnet
Valletta, og de nærmeste byene.
Som leie skulle ordensbrødrene
hvert år, på allehelgensdagen, gi kei-
seren en malteserfalk. Tyrkerne
hadde imidlertid ikke gitt opp å knek-
ke johannitterne, og i 1565 gikk de
på nytt til angrep. Etter en ny lang-
varig og utrolig blodig beleiring hvor
alt virket håpløst, og rundt 80 % av
maltesernes hær var drept,  kom
redningen fra Sicilia. Etter dette sla-
get, som er like godt forankret i da-

gens malteseres sinn som 1814 hos
oss, ble ordenen nå kalt malteseror-
denen.

Etter 800 års til dels meget blodige
historie, med festningsverker som
historien ikke hadde sett maken til,
og som fortsatt kan beundres, og
med store våpenarsenal, ble malte-

serridderne til slutt slått av Na-
poleon, som gikk i land og tok
hele øya i 1789. Historien for-
teller at det var kun en malte-
serridder som gjorde motstand,
men så var det også mange
franskmenn blant ridderne på
Malta.

Malteserordenen var dermed i
nesten fullstendig oppløsning,
og levde en meget omflakken-
de tilværelse i mange år. En
periode lå hovedkvarteret i St
Petersburg, med den russiske
tsar som stormester. Men or-
denen hadde fortsatt kirkens
støtte, og paven tok i 1879 initi-
ativ til å gjenopprette stormes-
terembetet. Hovedkvarteret ble
lagt til Roma, og der ligger det
fortsatt. Dagens stormester er
engelskmannen Matthew Fes-
ting, og ordenen er represen-
tert med riddere i mange land,
også i Norge. Malteserordenen
driver i dag et omfattende hu-
manitært arbeid. Malteserkor-

set brukes som tegn på omsorg og
pleie, og bæres blant annet av norske
diakoner.

Johannitterne i Norge
I 1170 etablerte johannitterne seg i
Danmark, og fikk kong Valdemars
sterke støtte for sin virksomhet, slik
som ordensbrødrene også hadde
opplevd i andre land. Vi vet at kong
Valdemar gjorde Dannebrog til offi-
sielt flagg for den dansk-norske hæ-
ren, etter at det hadde �falt ned fra
himmelen�. Det påfallende er at det-
te var like etter at johannitterne had-
de etablert seg i Danmark, og deres
flagg fra 1113 likner nesten til for-
veksling det danske.

Johannitterne i Danmark etablerte
seg ganske raskt med en underavde-

Angrepet på Rhodos i 1480



12

ling i Norge, nærmere bestemt på
den gamle herregården Værne i
Rygge. Dette skjedde rundt 1180.
Stedet kalles Værne kloster, men
det var aldri bygd eller organisert
som et kloster slik vi kjenner det fra
munkeordener. Johannitterne brukte
heller betegnelsen ordenshus, og
sett utenfra så det ut som en stor-
gård med mange bygninger. Den ty-
deligste forskjellen var at de hadde
sin egen kirke, og den var i aktiv
bruk! Man regner med at ordensbrø-
drene holdt sju tidebønner i kirken
hver dag, og de startet like over mid-
natt. Restene av kirkens grunnmur
er det eneste som i dag synes av det
som en gang var den største gården
i Østfold. Undersøkelser av grunnen

En øyenvitnesskildring fra
angrepet på Jerusalem, juli
1099:

Før vi angrep, preket våre biskoper
og prester for oss, og befalte at alle
skulle delta i en prosesjon til Guds
ære rundt Jerusalems voller� Fre-
dag morgen foretok vi et hovedan-
grep, men var ikke i stand til å gjø-
re noe, og trakk oss tilbake i stor
frykt. Da den time nærmet seg da
Vår Herre Jesus Kristus led på
korset (ved nitiden om morgenen),
foretok våre riddere i et av tretår-
nene et voldsomt angrep, og hertug
Gotfred og grev Eustacius var blant
dem. En av ridderne ved navn Let-
old klatret opp på muren. Så snart
han var oppe, flyktet forsvarerne
langs murene og ned i byen, og vi
fulgte dem, drepte dem og hogg
dem ned så langt som til Salomos
tempel, hvor det ble et slikt myrderi
at våre menn vadet i blod til opp
over anklene. Korsfarerne løp inn i
byen, røvet gull, sølv, hester og
muldyr, og plyndret husene for de-
res rikdommer. Så gikk våre menn,
lykkelige og med gledestårer i øyet,
av sted for å tilbe Vår Herres grav,
og avlevere det offer som de skyld-
te Ham. Neste morgen klatret vi
opp på tempelets tak, og overfalt de
sarasenerne som var der, menn og
kvinner, og halshugde dem med
våre sverd.

har vist at hovedbygningen var 50
meter lang, dvs atskillig større enn
Håkonshallen i Bergen, selve kongs-
hallen, som �bare� er 37 meter.

Etableringen av klosteret på Værne
hadde som hovedhensikt å bidra til
finansiering av korstogene. Det vil si
at det ble forventet fra prioren i
Danmark og stormesteren i Jerusa-
lem, senere på Rhodos, at gården
med underliggende bruk skulle gi
store avkastninger. På det meste
hadde klosteret 186 underlagte
gårdsbruk, spredt over hele Østlan-
det, og dette krevde en betydelig ad-
ministrasjon. I tillegg drev de selvføl-
gelig et hospital, og det omfattet i
middelalderen også herbergevirk-
somhet, spesielt rettet mot pilegrimer
på vei til Nidaros eller Oslo. Noen
historieskrivere mener også at kong
Sverre Sigurdsson hadde en avtale
om å bruke Værne som �provent�,
dvs hvilehjem for gamle birkebeine-
re. I alle fall ser det ut til at hverken
kirken eller hospitalet hadde funksjo-
ner rettet mot folk flest i distriktet.
Rygge kirke, som ikke ligger så langt
unna, ble for øvrig bygget nettopp på
denne tiden. På den annen side er
det ganske klart at ordenshusets le-
der, som hadde tittelen kommen-
dator eller prior hadde meget gode
forbindelser med både konger, adel
og geistlighet, og var den person
med høyest rang i dette distriktet.
Sannsynligvis var ledelsen på Værne
også engasjert i vanlig sosial om-
gang, og da helst med det øvre sam-
funnslag.

Johannitterne her i landet hadde in-
gen militære funksjoner, og det fan-
tes sannsynligvis ingen riddere her.
Klosteret ble styrt av en håndfull or-
densbrødre og prester, de fleste an-
satte var alminnelige gårdsarbeidere.
Ordensbrødrene fulgte meget stren-
ge regler, de måtte leve i sølibat og
fattigdom, de spiste enkel mat og
gikk kledd i sine sorte drakter på-
sydd de karakteristiske korsmerke-
ne.

Johannitterne på Værne hadde sin
storhetstid på slutten av 1400-tallet,
men fikk etter hvert problemer da
kongen ønsket å gå over til den luth-

erske lære. Kong Fredrik I så at
det var store muligheter til å berike
seg på kirkegods, og ville nedlegge
alle klostre, også Værne. Det hjalp
ikke med protester fra den konge-
vennlige prior Peder Jonssøn, og i
1532 ble johannitterne rett og slett
kastet ut. Klosterkirken var det ikke
lenger bruk for, og hele anlegget ble
rasert av svenskene under sjuårskri-
gen i 1567. Steinene fra den store
hallen og kirken ble brukt til å bygge
den første kirken i landet etter at vi
hadde gått over til protestantismen, i
Gamlebyen i Fredrikstad.

Kilder:
En viktig kilde til denne artikkelen er
en helt fersk bok Hellige krigere,
om johannitterne og Værne kloster,
skrevet av doktorgradsstipend Trond
Svandal. I tillegg har jeg brukt en
dansk oversettelse av Jay Williams
Knights of the Crusades  fra 1963,
samt flere oppslagsverk om emnet.
Boken om Værne kloster inneholder
også mye informasjon om johannitt-
erne generelt og om korstogene, og
anbefales!

Illustrasjoner:
En del av bildene i denne artikkelen
er hentet fra boken Hellige krigere,
og gjengis med forlagets tillatelse.

ToBe

Stormester av johannitterordenen
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Hvorfor nettopp dette verset? Fordi
verset peker på det sentrale; hvem
og hva troen dreier seg om. Dette
er så å si hele vår trosartikkel i en
setning.

I mange sammenhenger i livet er
det viktig å gå tilbake til selve kjer-
nen. Mange store bedrifter har de-
finerte kjerneverdier. Det samme
har vi i Forsvaret. I krevende situa-
sjoner er kjerneverdiene kompasset
som gir oss retning. Bibelen er en
omfattende bok med deler som kan
være vanskelige å forstå. Men Jo-
hannesevangeliet har en rekke for-
tellinger der innholdet er lett og få
tak på. Johannes tegner et enkelt
og klart bilde av det mest sentrale i

MITT BIBELORDMITT BIBELORDMITT BIBELORDMITT BIBELORDMITT BIBELORD
Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud,

og ham du utsendte, Jesus Kristus. (Johannes 17,3)

den kristne tro. Samtidig har fortel-
lingene enorm dybde. Det er med
andre ord ingen motsetninger mellom
kjerne, enkelhet og dybde. Mange av
versene i Johannesevangeliet er til
direkte styrke for troen. Det mest
kjente verset er kanskje "Den lille
bibel" i Joh 3,16. Mange kan dette
skriftstedet utenat.

I vår del av verden blir vi særlig min-
net om kjernen i vår kristne tro nå i
advents- og julehøytiden. Men dette
budskapet om Guds plan er like sen-
tralt i juli som til jul.  Nå skal vi feire
at Gud åpenbarte sin frelsesplan ved
å sende sin sønn til jorden. Mitt bi-
belord peker på at det ikke er like-
gyldig hvordan du og jeg stiller oss til

denne planen. Teksten, som er fra
en bønn Jesus ba til Gud mens disi-
plene hørte på, understreker at
nøkkelen ligger i vårt personlige
forhold (kjenner) til Jesus. Denne
bønnen viser med tydelighet at den
ene part i det personlige forholdet
alltid er klar for å utvikle det per-
sonlige forholdet. Men det må flere
enn en til for å etablere et personlig
forhold. Er du klar?

Arne Opperud
Sjef for Krigsskolen

BØNNE L I S T EBØNNE L I S T EBØNNE L I S T EBØNNE L I S T EBØNNE L I S T E
Herre, din er storheten, makten, herligheten, æren og høyheten, ja alt i himmelen og på jorden. Ditt
er riket, Herre, og du er opphøyet og har alt i din makt. Rikdom og ære kommer fra deg, og du rår
over alle ting. I din hånd er kraft og styrke. Alt har du makt til å gjøre stort og sterkt. Så takker vi

deg nå, vår Gud, og priser ditt herlige navn.   (1. Krøn 29, 11-13)

- Takk for at mange kristne mili-
tære her hjemme og rundt om i
verden vitner om sin herre Jesus
Kristus for sine kolleger

- Be om at julen gir rom for glede
og fred, både i våre personlige liv
og i vår urolige verden, og at
mange må få opp øynene for
hvorfor vi egentlig feirer jul

- Be for årskonferansen på Soltun
ved Setermoen 8-10 april 2011

- Be for vår president, styret og
lokale kontaktpersoner. Be om at

MKF på lokalplan må finne gode
fellesskapsformer

- Be for forsvarsministeren og vår
militære ledelse, for feltprosten,
hans stab og feltprestene ved av-
delinger og skoler, og spesielt ved
våre enheter i Afghanistan

- Be for den nye teamlederen for
MMIs arbeid i Europa, bulgareren
Grozdan Stoevski, be for ledere og
stab i AMCF, ACCTS og MMI

- Be for kristne militære i Midt-Øs-
ten, Sudan, Pakistan og andre land

hvor det er spenning mellom
kristne og muslimer.

- Be for Afghanistan, at dette lan-
det må få oppleve en fredfylt
julehelg. Be for våre soldater og
befal og for deres familier

- Be om at Den hellige ånd må
virke til frimodighet og innsikt for
alle som gjør tjeneste i Forsva-
ret, og at Kristus må få en sen-
tral plass i våre hjerter og sinn
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Military Ministries Internatio-
nal (MMI) har hittil vært en me-
get britisk organisasjon, selv om
virksomheten berører mennesker
i mange land. Nå er det ønske
om å endre på dette, og vår pre-
sident Arnvid Løvbukten er
valgt inn i styret som eneste
ikke-brite.

MMI er en av to misjonsorganisasjo-
ner som arbeider spesielt for og
blant offiserer og soldater. Disse or-
ganisasjonene, dvs MMI og ACCTS
(Association of Christian Conferen-
ces, Teaching and Service � se s 15)
arbeider i nær forståelse med MKFs
paraplyorganisasjon AMCF. MMI
har sin base i England og har spesielt
fokus på Europa, Afrika, Syd-Asia
og Midt-Østen. Rundt 10 frivillige
misjonærer arbeider med oppsøken-
de virksomhet i disse områdene, og
de fleste har sine spesielle områder

NORSK DELTAKELSE I MMIS STYRENORSK DELTAKELSE I MMIS STYRENORSK DELTAKELSE I MMIS STYRENORSK DELTAKELSE I MMIS STYRENORSK DELTAKELSE I MMIS STYRE
som de følger opp. De fleste misjo-
nærene ute i felten får ikke lønn for
det viktige arbeidet de gjør, og
MMIs stab er liten og effektiv. Der-
med kan kostnadene holdes lave, og
budsjettet er kun på 2,4 mill kroner,
alt gitt som gaver.

Styret består av ti personer og mø-
tes tre ganger i året. Arnvid Løv-
bukten deltok på sitt første styremø-
te i slutten av november, og han for-
teller at det i 2010 er etablert fire
nye militære kristne fellesskap
(MCF) på nasjonalt nivå; tre afrikan-
ske land, samt Latvia. Det rapporte-
res om mange kristne militære i Isra-
el og ellers i Midt-Østen, men i de
muslimsk-dominerte landene er det
ikke mulig å danne egne MCF. I Su-
dan ser det ut til å ble en splittelse i
to stater for henholdsvis muslimer og
kristne. Dette har skapt engstelse
blant MCF-medlemmer som nå plan-

legger å flykte sydover for å unngå
forfølgelser.

I Nepal jobbes det nå med vekkelse
blant befal, og det er håp om at dette
skal spre seg til andre land.  Blant
mange prosjekter jobber MMI også
med et disippeltreningsprogram som
er skreddersydd for Pakistan. Og
planene for neste verdenskonferanse
er godt i gang. Den holdes i Syd-Af-
rika i 2014.

Den regionale lederen for Europa,
oblt Rainer Thorun fra Tyskland,
trekker seg nå fra denne tjenesten
og etterfølges av lederen for det bul-
garske MCF, Grozdan Stoevski.

Det er mulig å støtte vårt interna-
sjonale misjonsarbeid gjennom
ACCTS og MMI ved å benytte
konto 9791.11.10567. Adr: MKF,
Boks 52, 4862 Eydehavn. Disse
pengene går uavkortet til misjons-
arbeidet.

I N T E R - N Y T TI N T E R - N Y T TI N T E R - N Y T TI N T E R - N Y T TI N T E R - N Y T T

Calvin Dunlap har søkt avskjed
ACCTS� direktør ønsker å tre tilba-
ke etter 16 meget aktive år som le-
der for den største av våre misjons-
organisasjoner. Cal og Lindas hel-
hjertede innsats for alt som er knyt-
tet til ACCTS� store misjonsmark
har skapt resultater til Guds ære.
Stillingen er nå lyst ledig, og vakt-
skifte vil skje sommeren 2011.

Disippelbygging i Pakistan
MMIs teamleder i Syd-Asia, Chris
West har registrert at mange ønsker
materiale for disippelbygging spesielt
rettet mot kristne i forsvaret. Dette
ble klarest uttrykt fra kristne i Pakis-
tan, og MMI har nå inngått et sam-
arbeid med Pakistans MCF og kir-
ken i Peshawar-regionen for å utvi-

kle slikt materiale. Opplegget består
av moduler med svært ulik vanske-
lighetsgrad. Det skrives nå på en-
gelsk og vil bli oversatt til urdu før
prosjektet er klart i mars 2011.

Syd-Korea
Verdens største MCF-organisasjon
finner vi i Syd-Korea. De har en
egen misjonsorganisasjon som arran-
gerer spesielle konferanser for krist-
ne offiserer fra land som ikke har
organisert egne MCF. På siste kon-
feranse var det deltakere fra 19
land, og her fikk de personlig hjelp i
å styrke sin tro og til å bygge nye
fellesskap. Deltakerne kom i hoved-
sak fra land i Midtøsten og Afrika.
En av dem sa at han nå for første
gang visste hvordan han skulle stu-

dere Bibelen. Flere av deltakerne
var overrasket over å registrere hvor
direkte og offensive kristne i dette
landet er i sine vitnesbyrd. Og det
gjorde selvsagt inntrykk å være med
på militære vekkelsesmøter med
15 000 deltakere, i et land hvor det
bare er 30 % kristne.

Midtøsten
MMIs kontakter i Damaskus har
satt i gang hjelpearbeid blant flykt-
ninger fra Irak. Teamleder Richard
Sandy har i høst besøkt flere av lan-
dene i dette område, og har nå håp
om å få kontakt med kristne offise-
rer som gjør tjeneste i Egypts militæ-
re styrker. Han ber om forbønn spe-
sielt for dette arbeidet.
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President
Genmaj (r) Arnvid Brage Løvbukten

Herman Wessels vei 10, 2010 Strømmen,
tlf 63 84 13 31, e-post: president@mkf.no

MKF STYRE
Oblt Knut Are Seierstad (styreleder)

 Hyggeveien 4a, 1178 Oslo, tlf 21 45 23 14
mob 90 75 74 47, e-post: leder@mkf.no

Tj: Akershus, FD

Kl Bård Fyhn (økonomiansvarlig).
Frydenbølien 23, 5056 Bergen

mob 93 41 35 60, e-post: styret4@mkf.no
Tj: Sjøkrigsskolen�

Lt Christian Filberg  (arrangementer)
Landingsveien 72, 0767 Oslo, tlf 22 14 50 77

mob 99 72 49 50, e-post: styret2@mkf.no
Tj: Huseby, HMKG

Kapt Synnøve Nilssen
(minnepinne, kontaktpersoner, rekruttering)

Mellomv. 2 A, 9325 Bardufoss, tlf 77 83 49 21
mob 92 43 06 61, e-post: styret3@mkf.no

Tj: Heggelia

Fenr Øyvind Drotningsvik
(kontakt med utland)

Vadmyrveien 26, 5172 Loddefjord
mob 97 02 47 59, e-post: styret1@mkf.no

Tj: Haakonsvern

Maj Sissel  Mellgren Mangersnes
(informasjon)

Gaustadveien 159, 0372 Oslo
mob 92 61 22 26 , e-post: styret5@mkf.no

Tj: Akershus, FD

Grethe M Robertsen
(støttemedlemskontakt)

Thomas Heftyes gt 47, 0267 Oslo
tlf/fax 22 44 88 37, mob 92 24 42 79

e-post: stotte@mkf.no

Sekretær
Maj (r) Steinar Høyland

Karl Hansens vei 8, 4810 Eydehavn
tlf 37 08 61 31  mob 93 64 94 60

e-post: post@mkf.no

Kasserer
OK John Arild Korsnes

Rising Terrasse 63B, 3716 Skien
 mob 97 00 73 66, e-post: kasserer@mkf.no

Tj: Kolsås, FLO/I

MKF har konto nr  0537.08.34069
E post: post@mkf.no

MKF - Militært kristent
fellesskap ble stiftet i 1982 (som
Kristent Befals Samfunn - KBS) og
har som formål å arbeide for

kristent fellesskap i Forsvaret,
hjelpe den enkelte med å styrke sitt

trosliv og vinne andre for Kristus.

Internasjonalt er MKF knyttet til Association
of Military Christian Fellowships, AMCF.

INTERNASJONALTINTERNASJONALTINTERNASJONALTINTERNASJONALTINTERNASJONALT
FELLESSKAPFELLESSKAPFELLESSKAPFELLESSKAPFELLESSKAP

AMCF
Association of Military Christian Fel-
lowships er et internasjonalt fellesskap

for nasjonale
kristne mili-
tære orga-
nisasjoner
(MCF) i mer
enn 100 land,
og har som
motto All
One in Christ
Jesus. AMCF
ledes av en
president og
14 regionale
visepresidenter.
Den korean-

ske generalen Lee, Pil Sup er AMCFs
president. Oblt Torbjörn Boström fra
Sverige er visepresident for Nord- og
Østeuropa. AMCF har ingen administra-
sjon og ikke noe budsjett. Den utøvende
virksomheten under AMCF ivaretas av
ACCTS og MMI.  AMCF samarbeider
også med andre internasjonale kristne
organisasjoner, bl a Navigatørene.

ACCTS
Association for Christian Conferences,
Teaching and Service har som hoved-
oppgave å støtte kristne militære felles-
skap og enkeltpersoner knyttet til de

militære styr-
ker over hele
verden. I til-
legg til de eta-
blerte nasjo-
nale felles-
skap i mer
enn 120 na-
sjoner, har
ACCTS kon-
takt med en-
keltpersoner i
ca 30 land,
blant annet i
mange land
hvor det ikke

er tillatt å bekjenne troen på Kristus i
forsvaret. ACCTS har sitt hovedkontor i

Denver, Colorado i USA. ACCTS'
misjonsvirksomhet drives meget
effektivt av en håndfull ansatte
og ca 40 frivillige medarbeidere,
de fleste pensjonerte offiserer.
Leder er pensjonert kommandør-
kaptein Cal Dunlap.

MMI
Military Ministries International
driver sitt arbeid i Afrika, Europa,
Syd-Asia og Midt-Østen. De ca
10 frivillige medarbeiderne satser

spesielt på oppsøkende virksom-
het og personlige kontakter med
hensikt å oppmuntre, støtte og
be for kristne i forsvaret. Etter
frigjøringen av Østeuropa har
MMI fått være med på en fantas-
tisk oppblomstring av nye kristne
fellesskap og bidratt vesentlig til
brobygging mellom kirkesamfun-
nene. Hovedkontoret ligger i Al-
dershot i England. Leder for
MMI er Jos McCabe.

Lenker
www.mkf.no
www.accts.org
www.amcf-int.org
www.amcf-europe.info
www.m-m-i.org.uk
www.afcu.org.uk

Torbjörn Boström

Cal Dunlap

Jos McCabe
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Skjold garnison Kristoffer Haugenes tlf 97048870
Heggelia/Bardufoss Jørn A Nordeng tlf 95294646
Bodø Karl Christan Kviseth tlf 93628464
Værnes Elling Erichsen tlf 97072716
Bergen Bård Fyhn tlf 93413560
Sola flystasjon Ingve Horgen tlf 98675773
Vatneleiren Idar Sirevåg tlf 51343431
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