
Biskop Berggravs siste julehilsen  
I sin Berggravsbiografi, SPENNINGENS MANN, gjengir Alex Johnson de ord 

som Eivind Berggrav sendte som sin siste hilsen til sin første menighet, trykt i 

julenummeret 1958 av menighetsbladet for Hurdal. 1 januar 1959 døde plutselig 

den gamle kirkehøvding, sittende i sin stol med presteboka i hendene.  

 

Vi blir gamle noen hver nå. Selv fylte jeg 74 i høst, og nå ville jeg hatt rett til å være 

på gamlefestene i Hurdal fra min tid. Hver jul kjenner jeg meg yngre, nære på barn. 

Forskjellen kommer av at jula er så nær evigheten nå. Det travle er over, det stille er 

vokset. 

De siste julene har jeg vært ute hos Øyvind. Der er det 5 barn og mye jul. Somme 

tider synes jeg min far og min mor, og især min kone er med og gleder seg med oss. 

Den minste i huset er to år og heter Eva. Hun er ekstra kjærlig ovenfor sin bestefar, 

som derfor også selv blir bløt overfor henne. Vi to kan leke engler, hun en nettopp 

forhenværende, og jeg i håpet en fremtidig. Nå er ingen av oss engler. Eva har for 

mye krutt i seg, bestefars beholdning av denslags er riktignok minket, men heller ikke 

mer. 

Og så sitter jeg der i min dype stol og vet ikke om det er min siste jul. Det er ikke noe 

uhyggelig ved den tanken. En gammel mann med et liv fullt av ukrutt og sår blir jo - 

utrolig nok - av Gud tilskrevet det som forsoneren har gjort for ham, og blir nådig tatt 

imot som et Guds barn. Det er dette julen er - at Gud kom til jorden og tok 

menneskers kår for at vi skulle bli hans. Jeg skal ikke bare få tilgivelse, men Gud skal 

regne meg for hellig. I Guds øyne er både Eva og jeg engler nå. Det er ikke til å 

begripe. Men det er til å tro. 

Felles om denne tro hilser vi hverandre til jul i glede. 
Deres, Eivind Berggrav  


